
 

 

รหสัทวัร BID1900206 
ทัวรกัมพูชา มหัศจรรย Combodia พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ( FD ) 
พนมเปญ คกุตวลเสลง วดัพนม พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล นครวดั นครธม ปราสาทตาพรหม 
ปราสาทบายน ศาลองคเจก องคจอม โตนเลสาป 



 

 

วันแรก   กรงุเทพฯ • พนมเปญ  • อนุสาวรียอิสรภาพ •  วดัพนม • คกุตวลสเลง • พระบรม
ราชวังจตุมุขสิรมิงคล • 

                          พระเจดียเงิน •  ตลาดชาทะไม       
 ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                      

04.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคานเตอรสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน  

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

**หมายเหตุ ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 62 – มีนาคม 63 ทางสายการบนิมีการเปลี่ยนแปลงเวลา
บินขาไป 

  ออกจากดอนเมืองเวลา 07.10 น. ถงึพนมเปญเวลา 08.25 น.(กรณุาสอบถามเจาหนาที่กอนทํา
การจอง)**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
07.40 น.        เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นที่กัมพูชา   เทากับประเทศไทย)  
09.00 น.        เดินทางถึง กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ 
15 ก.ม. 
จากน้ัน เดินทางถึง : อนุสาวรียอิสรภาพ

ห รื อ  วิ ม า น เ อ ก ร า ช 
(Independence 
Monument) อนุสาวรียเอกราช
กัม พู ชาสร างขึ้ น เมื่ อป  1958 
เปรียบเสมือนดอกบัวขนาดใหญที่
บานอยูใจกลางกรุงพนมเปญเพื่อ
รําลึ กถึ งก ารหลุดพ นจากการ
ปกครองของฝร่ังเศส กัมพูชาอยู
ภายใตการปกครองของฝร่ังเศสมาตัง้แตป 1863-1953 เสนทางสูอิสรภาพของกมัพูชาน้ัน
ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ เพราะวีรบุรุษผูกลาหลายพันคนจําตองสละชีวิตเพื่อแลกมา 
นอกจากน้ี อนุสาวรียแหงน้ียังเปนอนุสรณถึงชาวกมัพชูาทัง้หญิงและชายที่เสียสละชีวิตเพื่อ
ชาติดวย 

จากน้ัน เดินทางสู : วัดพนม(Phnom Temple)วัดพนมเปนวัดที่สําคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มี
ที่มาจากวัดแหงน้ีดวย ดังมีตํานานพื้นบานกลาววา เมื่อราวหกรอยปกอน มีเศรษฐีนีชาว
เขมรผูหน่ึงช่ือเพ็ญ ไดไปพบพระพุทธรูปน้ําพัดมาเกยฝم�งหลายองค นางมีศรัทธาแกกลาใน
พระศาสนา จึงไดสรางวัดขึ้นบนยอดเขาที่อยูใกลๆ กันเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
เหลาน้ัน แมเขาลูกน้ีจะสูงเพียง 27 เมตร แตก็ถือเปนเขาที่สูงที่สุดในละแวกน้ี จึงเรียกกัน
เร่ือยมาวา "พนมเปญ" แปลวา "เขายายเพ็ญ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
จากน้ัน            เดินทางถึง : คุกตวลสเลง (Tuol 

SalengGenocide Museum)" ต ว ล
สเลง" เปนช่ือของคุกสมัยที่เขมรแดงครอง
ประเทศด้ังเดิมคุกน้ันเปนโรงเรียนมากอน 
ตวลสเลง มี ช่ืออีกอย างห น่ึงวา  s-21 
(Security Office 21) ใชกั กขั งและขู
เข็ญคนที่คิดวาเปนศัตรู หรือเปนกบฏตอ
ประเทศชาติและรัฐบาล ทุกภูมิภาค ทุก
ระดับช้ัน รวมถึงประเทศเพื่อนบาน โดยจะทําทุกวิถีทางเพื่อใหผูถูกคุมขังสารภาพผิด และ
ลงทายดวยการฆา จุดหมายปลายทางของนักโทษทุกคนในน้ี ทางเดียวที่จะออกไปจากคุก
แหงน้ีคือ กาสิ้นลมหายใจ แตกวาที่จะถงึเวลาไดออกไปน้ันตองเผชิญกบัการกระทําที่ทารุณ 
โดยเหลาบรรดานักโทษจะถูกทรมานดวยวิธีการตางๆ นาๆ 

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

บรมราชวังจตุมุขสิริมงคลเปนกลุมอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริยกัมพูชา 
พระเจาแผนดินกัมพูชาเสด็จประทับที่น้ีนับแตแรกสรางใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทับ
ที่อ่ืนเมื่อบานเมืองวุนวายเพราะเขมรแดงเรืองอํานาจ ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแหงน้ีวา 
"พระราชวังเขมรินทร" พระบรมราชวังน้ีสรางขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม 
พรหมบริรักษ  ทรงยายเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายังกรุงพนมเปญในชวงกลาง
คริสตศตวรรษที่ 19 
สักการะ : พระเจดียเงินหรือ วัดพระแกว เหตุที่เรียกวา พระเจดียเงิน เพราะวา พื้นของ
อาคารปูลาดดวยแผนเงินกวา 5,000 แผน แตละแผนหนักมากกวา 1 กิโลกรัม รวม
น้ําหนักทั้งสิ้น 5 ตัน แตคนสวนใหญรูจักกันในนาม "วัดพระแกวเขมร" ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของกัมพูชาอยูสององคคือ พระแกวมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และ
พระพุทธรูปทองที่หลอดวยทองคําบริสุทธิ์ 90 กิโลกรัม ประดับดวยเพชร 9,548 เม็ด 
เม็ดที่ใหญที่สุดหนักถึง 25 กะรัต 



 

 

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

อิสระใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย 
 **นําทานเขาสูทีพั่ก SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรหูราระดบั 4 ดาว หรือ

เทียบเทา** 

  
 

วันทีส่อง   พนมเปญ • เสียมเรียบ • ลองเรือโตนเลสาบ • ศาลองคเจก • องคจอม • ชมโชวระบาํ
อัปสรา   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                         

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองเสียมเรยีบ ชมววิทวิทศันและวถิีชีวิตชาวกมัพชูา

ระหวางเสนทาง (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน  เดินทางสู : โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake)นําทานลองเรือชม โตนเลสาบ หรือ 

ทะเลสาบเขมรเปนทะเลสาบน้ําจืด ที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูบริเวณ
ตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจาก
แมน้ําโขง ซึ่งแมน้ําโขงไหลผานมคีวามยาวถงึ 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัด



 

 

ของกัมพูชา ไดแก กําปงชนัง โพธิสัตว พระตะบอง และเสียมราฐ เปนทะเลสาบที่มีปลาน้ํา
จืดชุกชุมมากแหงหน่ึงประมาณ 300 ชนิด 

จากน้ัน นําทุกทานกรายสักการะ ศาลองคเจก องคจอม ที่มีช่ือเสียงตั้งแตสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 
2 ในสมัยน้ันองคเจค องคจอม มี
ความสามารถในเร่ืองการรบเปน
อยางมากเปนที่เกรงขามของขํ้า
ศึกศัตรู เปนผูที่มีจิตใจงามเปน
อยางมากในยามวางเวนจากศึก
สงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่
ไมไดทําความผิดที่รายแรงมาก 
พระองคก็จะขออภัยโทษให  จึง
เปนที่เคารพรัก นับถือของคนใน
เมืองเสียมเรียบเปนอยางมาก  400 ปตอมา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และได
มีการศึกษาประวัติของเจาเจกและเจาจอม และเห็นวาเปนบุคคลตัวอยางที่ประพฤติตนดี
มาก จึงไดมีการสรางรูปเคารพ 

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

**นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมหรหูราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเทา** 

  



 

 

 
วันทีส่าม นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวัด • ตลาด

ซาจะ • สนามบนิเสียมเรียบ •    ดอนเมือง  ไ (เชา/กลางวนั/เย็น)                             
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  เดินทางสูเมืองพระนครหรือนครธม ผานชมสะพานนาคราช เพื่อเขาสูเมืองนครธม ซึ่ง

เปนสะพานที่พระเจาชัยวรมันที่ 7 กษัตริยเขมรใชเปนทางเสด็จผานเขาออกเมืองนครธม 
ประตูเมือง ที่มียอดเปนรูปพระ
โพธิสัตวหันพระพักตรไปทั้ง 4 
อาณาจักรเขมร สถาปนาขึ้นใน
ปลายคริสตศวรรษที่ 12 โดย
พระเจาชัยวรมันที่ 7 มีอาณา
เขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตาราง
กิ โลเมตร อยู ทางทิ ศ เห นือ
ของ นครวัด ภายในเมืองมี
สิ่งกอสรางมากมายนับแตสมัย
แรก ๆ  นํ าทุ ก ท าน  เข า ชม
ปราสาทบายน เปนโบราณสถานที่สําคัญที่สุดเปนลําดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมา
เยือนอังกอร สรางขึ้นเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 
ปราสาทบายนสรางขึ้นจากหินทรายและเปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดาน
นอก จะแลดูคลายกับเขาวงกต แตความจริงแลว ลักษณะของปราสาทบายนน้ันสรางขึ้น
ตามแบบแผนของยันตระ ซึ่งเปนเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เปนสัญลักษณของ
มันดาลา หรือรูปวงกลมอันเปนสัญลักษณแทนจักรวาลและพลังศักด์ิสิทธิ์ในศาสนาฮินดู 
เมื่อไดเขาไปสัมผัสยังปราสาทแหงน้ีจะรูสึกเหมือนมีคนคอยจองมองเราอยูตลอดเวลา ซึ่ง
เปนเสนหที่ประทับใจของปราสาทแหงน้ี 

จากน้ัน นําทานชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เปนปราสาทที่ถูกทิ้งรางมานานถึง 500 ป 
สรางขึ้นในป พศ.1729 เปน   ปราสาทหินในยุคสุดทายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเปนทั้งปราสาทและวัดทาง
พุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเปนเร่ืองราวทางพุทธประวัติ นิกาย
มหายาน ทั้งหนาบัน และทับหลัง แตในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนา
ฮินดู ภาพสลักบางภาพไดถกูดัดแปลงใหเปนเร่ืองราวเกี่ยวกบัศาสนาฮนิดู สวนพระพุทธรูป 
ก็ถูกดัดแปลงใหเปนศิวะลึงค  



 

 

 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟ�ต   
จากน้ัน ชมสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมาน

ของเทพเจาสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวในโลกมนุษยและถือวาเปนสถานที่สุด
ยอดของการเดินทางไปในคร้ังน้ี ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจาสุริยวร
มันที่ 2 โดยถวายเปนพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค ชมภาพแกะสลักนูนต่ํา 
การกวนเกษียรสมุทร  ซึ่งเปนพิธีกรรมโบราณอันศักด์ิสิทธิ์นาสนใจเปนอยางยิ่ง ทานจะได
ชมภาพการยกกองทัพของพระเจา สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเปน
บรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู 



 

 

 
จากน้ัน เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา บนัเตีย

ไสร หมายถึง ปราสาทสตรหีรือป�อมสตรี สรางตอนปลายสมัยพระเจาราเชนทรวรมินทร
(พ.ศ.1510) เปนปราสาทหลงัเล็กๆกลุมหน่ึง สรางดวยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูน
สูงไดอยางสวยงามมากเปนปราสาทหนิทีถ่ือไดวางดงามที่สดุในประเทศกมัพชูา มคีวาม
กลมกลืนอยางสมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวที่สรางเสร็จแลวกวา 1000 ป แต
ลวดลายก็ยงัมีความคมชัด เหมือนกับสรางเสร็จใหม ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความออน
ชอยงดงามชางไดแกะสลักอยางวิจิตบรรจงจนทําใหเหลานางอัสราและเทพธิดาที่ประดับ
บนผนังดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ 

จากน้ัน   นําทุกทานเดินทางไป ชอปปم�งสินคาพื้นเมือง ตลาดซาจะ ชอปปم�งสินคาทองถิ่น ของเมือง
เสียมเรียบ ของตลาดซาจะก็ไดแก เสื้อผา กระเป�า ผาทอ ของฝากพวกพวง กุญแจและ
อ่ืนๆ เคร่ืองเงิน อัญมณี  

  และอ่ืนๆ อีกมากมายใหทุกทานได เลือกซื้อ ของฝากกลับเมืองไทย 



 

 

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

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
วันเดินทาง ราคา ทัวรกัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอรเอเชีย 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24 15,900 15,500 14,900 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 



 

 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

15 พ.ค.63 17 พ.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 
 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือ่นไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาท ิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลกูทวัร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม

วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ  ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทวัร
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตดั
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 



 

 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ

ทานเอง** 
 
 

 


