
 

 

รหัสทัวร BID1900206 

ทัวรกัมพูชา มหศัจรรย Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ 
3 วัน 2 คืน (FD) 
พนมเปญ   คุกตวลเสลง   วัดพนม   พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล   นครวัด 

นครธม   ปราสาทตาพรหม   ปราสาทบายน   ศาลองคเจก   องคจอม 
โตนเลสาป 

 



 

 

 
วันแรก   กรุงเทพฯ • พนมเปญ  • อนุสาวรียอิสรภาพ •  วัดพนม • คุกตวลสเลง • พระ

บรมราชวังจตุมุขสิริมงคล • พระเจดียเงิน •  ตลาดชาทะไม   
  ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                
04.00 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

06.30 น.    ออกเดินทางสู เมืองพนมเปญ โดยเท่ียวบิน FD 608 (ใชเวลาบิน 1 ช่ัวโมง กับ 
15 นาที) 

**หมายเหตุ ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 62 เปนตนไป 
ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินขาไป 

  ออกจากดอนเมืองเวลา 07.10 น. ถงึพนมเปญเวลา 08.25 น. 
(กรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง)** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

07.40 น.        เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่กัมพูชา   เทากับประเทศไทย)  

09.00 น.        เดินทางถึง กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ระยะทาง
ประมาณ 15 ก.ม. 
จากน้ัน เดินทางถึง : อนุสาวรียอิสรภาพ

ห รื อ  วิ ม า น เ อ ก ร า ช 
(Independence 
Monument) อนุสาวรียเอกราช
กัมพู ชาสรางขึ้ น เมื่ อป  1958 
เปรียบเสมือนดอกบัวขนาดใหญที่
บานอยูใจกลางกรุงพนมเปญเพื่อ
รํ าลึ กถึ งการหลุดพ นจากการ
ปกครองของฝรั่งเศส กัมพูชาอยูภายใตการปกครองของฝรั่งเศสมาต้ังแตป 1863-
1953 เสนทางสูอิสรภาพของกัมพูชาน้ันไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ เพราะวีรบุรุษผู
กลาหลายพันคนจําตองสละชีวิตเพื่อแลกมา นอกจากน้ี อนุสาวรียแหงน้ียังเปน
อนุสรณถึงชาวกัมพูชาท้ังหญิงและชายท่ีเสียสละชีวิตเพ่ือชาติดวย 

จากน้ัน เดินทางสู : วัดพนม(Phnom Temple)วัดพนมเปนวัดที่สําคัญมาก ซึ่งกรุง
พนมเปญก็มีที่มาจากวัดแหงน้ีดวย ดังมีตํานานพื้นบานกลาววา เมื่อราวหกรอยป
กอน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูหน่ึงชื่อเพ็ญ ไดไปพบพระพุทธรูปน้ําพัดมาเกยฝم�งหลาย
องค นางมีศรัทธาแกกลาในพระศาสนา จึงไดสรางวัดขึ้นบนยอดเขาท่ีอยูใกลๆ กัน
เพื่อเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหลาน้ัน แมเขาลูกน้ีจะสูงเพียง 27 เมตร แตก็
ถือเปนเขาท่ีสูงที่สุดในละแวกน้ี จึงเรียกกันเร่ือยมาวา "พนมเปญ" แปลวา "เขายาย
เพ็ญ" 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากน้ัน            เดินทางถึง : คุกตวลสเลง (Tuol 

SalengGenocide Museum)" ต ว ล
สเลง" เปนชื่อของคุกสมัยที่เขมรแดงครอง
ประเทศดั้งเดิมคุกน้ันเปนโรงเรียนมากอน 
ตวลสเลง มี ชื่ อ อีกอย างห น่ึงวา s-21 
(Security Office 21) ใชกั กขั งและขู
เข็ญคนที่คิดวาเปนศัตรู หรือเปนกบฏตอ
ประเทศชาติและรัฐบาล ทุกภูมิภาค ทุกระดับชั้น รวมถึงประเทศเพื่อนบาน โดยจะ
ทําทุกวิถีทางเพื่อใหผูถูกคุมขังสารภาพผิด และลงทายดวยการฆา จุดหมาย
ปลายทางของนักโทษทุกคนในน้ี ทางเดียวที่จะออกไปจากคุกแหงน้ีคือ กาสิ้นลม
หายใจ แตกวาท่ีจะถึงเวลาไดออกไปนั้นตองเผชิญกับการกระทําที่ทารุณ โดยเหลา
บรรดานักโทษจะถูกทรมานดวยวิธีการตางๆ นาๆ 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอรอยกับบุฟเฟตนานาชาติ 
จากน้ัน เดินทางสู : พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace Of Phnom 

Penh)พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลเปนกลุมอาคารพระราชมนเทียรของ
พระมหากษัตริยกัมพูชา พระเจาแผนดินกัมพูชาเสด็จประทับที่น้ีนับแตแรกสรางใน 
ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทับที่อ่ืนเมื่อบานเมืองวุนวายเพราะเขมรแดงเรือง
อํานาจ ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแหงน้ีวา "พระราชวังเขมรินทร" พระบรมราชวัง
น้ีสรางขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ ทรงยายเมืองหลวง
จากกรุงอุดง มายังกรุงพนมเปญในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 
สักการะ : พระเจดียเงินหรือ วัดพระแกว เหตุที่เรียกวา พระเจดียเงิน เพราะวา 
พื้นของอาคารปูลาดดวยแผนเงินกวา 5,000 แผน แตละแผนหนักมากกวา 1 
กิโลกรัม รวมน้ําหนักทั้งสิ้น 5 ตัน แตคนสวนใหญรูจักกันในนาม "วัดพระแกว
เขมร" ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของกัมพูชาอยูสององคคือ พระ
แกวมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองที่หลอดวยทองคําบริสุทธิ์ 90 
กิโลกรัม ประดับดวยเพชร 9,548 เม็ด เม็ดที่ใหญที่สุดหนักถึง 25 กะรัต 

  
 
19.00น. ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินชอปปم�ง ณ ตลาดชา

ทะไม อิสระใหทานไดเลอืกชมเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย 
 **นําทานเขาสูที่พัก SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดับ 4 

ดาว หรือเทียบเทา** 



 

 

  
วันที่สอง   พนมเปญ • เสียมเรียบ • ลองเรือโตนเลสาบ • ศาลองคเจก • องคจอม • ชม

โชวระบําอัปสรา    
  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                          

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวติชาว

กัมพชูาระหวางเสนทาง (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  เดินทางสู: โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake)นําทานลองเรือชม โตนเลสาบ หรือ 

ทะเลสาบเขมรเปนทะเลสาบน้ําจืด ที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยู
บริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร 
ทะเลสาบเขมรเกิดจากแมน้ําโขง ซึ่งแมน้ําโขงไหลผานมีความยาวถึง 500 
กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นท่ี 5 จังหวัดของกัมพูชา ไดแก กําปงชนัง โพธิสัตว พระ
ตะบอง และเสียมราฐ เปนทะเลสาบที่มีปลาน้ําจืดชุกชุมมากแหงหน่ึงประมาณ 
300 ชนิด 

จากน้ัน นําทุกทานกรายสักการะ ศาลองคเจก องคจอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ 2 ในสมัยน้ันองคเจค 
องคจอม มีความสามารถในเรื่อง
การรบเปนอยางมากเปนที่เกรง
ขามของขํ้ าศึกศัตรู  เปนผูที่ มี
จิตใจงามเปนอยางมากในยาม



 

 

วางเวนจากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไมไดทําความผิดที่รายแรงมาก 
พระองคก็จะขออภัยโทษให  จึงเปนที่เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบ
เปนอยางมาก  400 ปตอมา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และไดมี
การศึกษาประวัติของเจาเจกและเจาจอม และเห็นวาเปนบุคคลตัวอยางที่ประพฤติ
ตนดีมาก จึงไดมกีารสรางรูปเคารพ 

19.00น. ไ บริการอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ�ต  อิ่ม
อรอยกับอาหารนานาชาติชนิด พรอมชม
โชวการแสดงชุดระบําอัปสร ศิลปะ
พ้ืนเมืองของกัมพูชาที่เปนการแสดงที่
สวยงาม ใหทุกทานไดเก็บภาพเปนที่
ระลึกไวเปนความทรงจําหลังอาหารนํา
ทานเดินชอปปم�ง ณ ตลาดซาจะ อิสระให
ทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย 

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเทา** 

  
 
วันที่สาม นครธม • ปราสาทบันทายศร ี• ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวดั • 

ตลาดซาจะ • สนามบินเสียมเรียบ •    ดอนเมือง     
  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

จากน้ัน  เดินทางสูเมืองพระนครหรือนครธม ผานชมสะพานนาคราช เพื่อเขาสูเมืองนคร
ธม ซึ่งเปนสะพานที่พระเจา
ชัยวรมันที่ 7 กษัตริยเขมรใช
เปนทางเสด็จผานเขาออกเมือง
นครธม ประตูเมือง ที่มียอด
เปนรูปพระโพธิสัตวหันพระ
พักตรไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร 
สถาปนาขึ้นในปลายคริสต
ศวรรษที่ 12 โดยพระเจาชัยวร
มันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุม
พื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู
ทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีสิ่งกอสรางมากมายนับแตสมัยแรกๆ นํา
ทุกทาน เขาชมปราสาทบายน เปนโบราณสถานที่สําคัญที่สุดเปนลําดับที่สองที่
ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร สรางขึ้นเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 12 ในรัช
สมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสรางขึ้นจากหินทรายและเปน
สัญลักษณของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดานนอก จะแลดูคลายกับเขาวงกต แต
ความจริงแลว ลักษณะของปราสาทบายนน้ันสรางขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่ง
เปนเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เปนสัญลักษณของมันดาลา หรือรูป
วงกลมอันเปนสัญลักษณแทนจักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อไดเขา
ไปสัมผัสยังปราสาทแหงน้ีจะรูสึกเหมือนมีคนคอยจองมองเราอยูตลอดเวลา ซึ่ง
เปนเสนหที่ประทับใจของปราสาทแหงน้ี 

จากน้ัน นําทานชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เปนปราสาทที่ถูกทิ้งรางมานานถึง 
500 ป สรางขึ้นในป พศ.1729 เปน   ปราสาทหินในยุคสุดทายของอาณาจักร
ขอม สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึง
เปนทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอัน
เปนเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหนาบัน และทับหลัง แตในสมัย
พระเจาชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพไดถูก



 

 

ดัดแปลงใหเปนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู สวนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงให
เปนศิวะลึงค  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟ�ต   
จากน้ัน ชมสิ่ งม หัศจรรย  1 ใน  7 สิ่ งม หัศจรรยของโลก  ปราสาทนครวัด  ที่

เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจาสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวในโลก
มนุษยและถือวาเปนสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งน้ี ซ่ึงสรางขึ้นเมื่อ ป 
พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเปนพุทธบูชา ชมรูปสลัก
นางอัปสรนับหมื่นองค ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซึ่งเปน
พิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธ์ินาสนใจเปนอยางยิ่ง ทานจะไดชมภาพการยกกองทัพ
ของพระเจา สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเปนบรรพบุรุษของ
พวกเราชาวไทยปรากฏอยู 



 

 

จากน้ัน เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา บันเตีย
ไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป�อมสตรี สรางตอนปลายสมัยพระเจาราเชน
ทรวรมินทร(พ.ศ.1510) เปนปราสาทหลงัเล็กๆกลุมหน่ึง สรางดวยหินทรายสีชมพู
แกะและสลักภาพนูนสูงไดอยางสวยงามมากเปนปราสาทหินที่ถือไดวางดงามท่ีสุด
ในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอยางสมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวที่
สรางเสร็จแลวกวา 1000 ป แตลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสรางเสร็จ
ใหม ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความออนชอยงดงามชางไดแกะสลักอยางวิจิต
บรรจงจนทําใหเหลานางอัสราและเทพธิดาท่ีประดบับนผนังดูเสมือนมีชีวิตจรงิๆ 

จากน้ัน   นําทุกทานเดินทางไป ชอปปم�งสินคาพื้นเมือง ตลาดซาจะ ชอปปم�งสินคาทองถิ่น 
ของเมืองเสียมเรียบ ของตลาดซาจะก็ไดแก เสื้อผา กระเป�า ผาทอ ของฝากพวก
พวง กุญแจและอ่ืนๆ เครื่องเงิน อัญมณี  

  และอ่ืนๆ อีกมากมายใหทุกทานได เลือกซื้อ ของฝากกลับเมืองไทย 



 

 

   
คํ่า           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
21.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่  FD 619 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

........................................................................................ 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทาง ราคา ทัวรกัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอรเอเชีย 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 
04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 
11 ต.ค.62 13 ต.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 
15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 
29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 
04 ธ.ค.62 06 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 



 

 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24 15,900 15,500 14,900 3,000 
30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24 16,900 16,500 15,900 3,000 
10 ม.ค.63 12 ม.ค.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
24 ม.ค.63 26 ม.ค.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
14 ก.พ.63 16 ก.พ.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 
28 ก.พ.63 01 มี.ค.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 
27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหอง

เดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 



 

 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดนิทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 



 

 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  



 

 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ



 

 

ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลือ่นวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 
 
 

 


