
 

 

รหสัทวัร  BID2000486 
ทัวรกัมพชูา พนมเปญ เสียมเรียบ (FD)  
พนมเปญ • อนุสาวรียอิสรภาพ • วัดพนม • คกุตวลสเลง • พระบรมราชวังจตมุุขสิรมิงคล 
พระเจดียเงิน • ตลาดชาทะไม • เสียมเรียบ • ลองเรือโตนเลสาบ • ศาลองคเจก 
องคจอม • ชมโชวระบําอปัสรา นครธม • ปราสาทบันทายศร ี• ปราสาทบายน 
ปราสาทตาพรหม • นครวัด • ตลาดซาจะ 

 



 

 

วันแรก   กรงุเทพฯ • พนมเปญ  • อนสุาวรียอิสรภาพ •  วัดพนม • คุกตวลสเลง • พระบรม
ราชวังจตุมขุสิรมิงคล • พระเจดียเงิน •  ตลาดชาทะไม ไ (-/กลางวัน/เย็น)                       

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

06.30 น.    ออกเดินทางสู เมืองพนมเปญ โดยเที่ยวบนิ FD 608 (ใชเวลาบิน 1 ชั่วโมง กับ 15 
นาที) 

**หมายเหตุ ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 62 – มนีาคม 63 ทางสายการบนิมีการเปลี่ยนแปลงเวลา
บินขาไป ออกจากดอนเมืองเวลา 07.10 น. ถึงพนมเปญเวลา 08.25 น.(กรณุาสอบถามเจาหนาที่
กอนทําการจอง)**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.40 น.        เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นทีก่ัมพชูา   เทากับประเทศไทย)  



 

 

09.00 น.        เดินทางถึง กรงุพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพชูา ระยะทางประมาณ 
15 ก.ม. 
จากนั้น เดินทางถึง : อนุสาวรียอิสรภาพ

หรือ วิมานเอกราช 
(Independence 
Monument) อนุสาวรียเอกราช
กัมพูชาสรางขึ้นเมื่อป 1958 
เปรียบเสมือนดอกบวัขนาดใหญที่
บานอยูใจกลางกรุงพนมเปญเพื่อ
รําลึกถงึการหลดุพนจากการ
ปกครองของฝรัง่เศส กมัพูชาอยู
ภายใตการปกครองของฝรั่งเศสมาตั้งแตป 1863-1953 เสนทางสูอิสรภาพของกมัพูชานั้น
ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ เพราะวีรบรุุษผูกลาหลายพันคนจําตองสละชวีติเพื่อแลกมา 
นอกจากนี้ อนุสาวรียแหงนี้ยงัเปนอนุสรณถงึชาวกัมพูชาทั้งหญงิและชายที่เสียสละชวีติเพื่อ
ชาตดิวย 

จากนั้น เดินทางสู : วัดพนม(Phnom Temple)วัดพนมเปนวดัที่สําคัญมาก ซึง่กรุงพนมเปญกม็ี
ที่มาจากวดัแหงนีด้วย ดังมตีํานานพื้นบานกลาววา เมื่อราวหกรอยปกอน มีเศรษฐีนีชาว
เขมรผูหนึง่ชื่อเพญ็ ไดไปพบพระพุทธรูปนํ้าพดัมาเกยฝم�งหลายองค นางมศีรัทธาแกกลาใน
พระศาสนา จงึไดสรางวัดขึ้นบนยอดเขาทีอ่ยูใกลๆ กันเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระพทุธรูป
เหลานั้น แมเขาลกูนี้จะสูงเพียง 27 เมตร แตก็ถอืเปนเขาที่สูงที่สุดในละแวกนี ้จึงเรียกกัน
เรื่อยมาวา "พนมเปญ" แปลวา "เขายายเพ็ญ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้        เดินทางถึง : คุกตวลสเลง (Tuol 

SalengGenocide Museum)"ตวล



 

 

สเลง" เปนชื่อของคุกสมัยที่เขมรแดงครองประเทศดั้งเดมิคกุนั้นเปนโรงเรียนมากอน ตวล
สเลง มชีือ่อกีอยางหนึ่งวา s-21 (Security Office 21) ใชกกัขงัและขูเข็ญคนทีค่ดิวา
เปนศตัรู หรือเปนกบฏตอประเทศชาติและรัฐบาล ทกุภมูิภาค ทกุระดับชั้น รวมถงึประเทศ
เพือ่นบาน โดยจะทาํทกุวถิีทางเพือ่ใหผูถกูคุมขังสารภาพผดิ และลงทายดวยการฆา 
จุดหมายปลายทางของนักโทษทกุคนในนี้ ทางเดียวที่จะออกไปจากคกุแหงนีค้ือ กาสิ้นลม
หายใจ แตกวาที่จะถงึเวลาไดออกไปนั้นตองเผชิญกับการกระทําทีท่ารุณ โดยเหลาบรรดา
นกัโทษจะถูกทรมานดวยวิธกีารตางๆ นาๆ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อิ่มอรอยกับบฟุเฟตนานาชาต ิ
จากนั้น เดินทางสู : พระบรมราชวังจตุมุขสริิมงคล (Royal Palace Of Phnom Penh)พระ

บรมราชวังจตมุุขสิรมิงคลเปนกลุมอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษตัริยกัมพูชา 
พระเจาแผนดินกัมพูชาเสด็จประทับที่นี้นับแตแรกสรางใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทบั
ที่อื่นเมือ่บานเมืองวุนวายเพราะเขมรแดงเรืองอํานาจ ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแหงนี้วา 
"พระราชวังเขมรินทร" พระบรมราชวังนี้สรางขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม 
พรหมบริรกัษ ทรงยายเมืองหลวงจากกรงุอดุง มายงักรงุพนมเปญในชวงกลาง
คริสตศตวรรษที่ 19 
สักการะ : พระเจดียเงนิหรือ วดัพระแกว เหตุที่เรียกวา พระเจดียเงิน เพราะวา พื้นของ
อาคารปูลาดดวยแผนเงินกวา 5,000 แผน แตละแผนหนกัมากกวา 1 กิโลกรมั รวม
นํ้าหนกัทัง้สิ้น 5 ตัน แตคนสวนใหญรูจกักันในนาม "วดัพระแกวเขมร" ภายในประดิษฐาน
พระพทุธรูปคูบานคูเมอืงของกมัพชูาอยูสององคคือ พระแกวมรกตสมัยศตวรรษที ่17 และ
พระพทุธรูปทองที่หลอดวยทองคําบริสุทธิ ์90 กิโลกรมั ประดับดวยเพชร 9,548 เมด็ 
เม็ดที่ใหญที่สุดหนักถงึ 25 กะรตั 

  
 
19.00 น. ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนําทานเดินชอปปم�ง ณ ตลาดชาทะไม 

อิสระใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมอืงเสียมเรียบตามอัธยาศัย 



 

 

 **นําทานเขาสูทีพ่ัก SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรหูราระดบั 4 ดาว หรือ
เทียบเทา** 

  
 
วันทีส่อง   พนมเปญ • เสียมเรียบ • ลองเรือโตนเลสาบ • ศาลองคเจก • องคจอม • ชมโชวระบาํ

อัปสรา   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                         

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น หลังอาหารเชานาํทานเดินทางสู เมืองเสียมเรยีบ ชมววิทวิทศันและวถิีชวีิตชาวกมัพชูา

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

ทะเลสาบเขมรเปนทะเลสาบนํ้าจดื ทีใ่หญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตัง้อยูบริเวณ
ตอนกลางประเทศกมัพชูา มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจาก
แมนํ้าโขง ซึ่งแมนํ้าโขงไหลผานมคีวามยาวถงึ 500 กิโลเมตร ครอบคลมุถงึพื้นที่ 5 จงัหวดั
ของกมัพูชา ไดแก กําปงชนงั โพธิสัตว พระตะบอง และเสยีมราฐ เปนทะเลสาบทีม่ีปลานํ้า
จืดชกุชมุมากแหงหนึง่ประมาณ 300 ชนดิ 

จากนั้น นําทุกทานกรายสักการะ ศาลองคเจก องคจอม ที่มชีื่อเสียงตัง้แตสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 
2 ในสมัยนั้นองคเจค องคจอม มี
ความสามารถในเรือ่งการรบเปน
อยางมากเปนที่เกรงขามของขํ้า
ศึกศตัรู เปนผูทีม่ีจติใจงามเปน
อยางมากในยามวางเวนจากศกึ
สงคราม หากมีนกัโทษคนไหนที่
ไมไดทําความผดิที่รายแรงมาก 
พระองคก็จะขออภัยโทษให  จงึ
เปนที่เคารพรกั นบัถอืของคนใน



 

 

เมืองเสียมเรียบเปนอยางมาก  400 ปตอมา กัมพูชาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพุทธ และได
มีการศึกษาประวัตขิองเจาเจกและเจาจอม และเห็นวาเปนบคุคลตวัอยางที่ประพฤตตินดี
มาก จงึไดมกีารสรางรูปเคารพ 

19.00น. ไ บริการอาหารคํา่แบบบุฟเฟ�ต อิ่ม
อรอยกับอาหารนานาชาติชนิด พรอมชม
โชวการแสดงชดุระบําอปัสร ศลิปะ
พื้นเมอืงของกัมพชูาที่เปนการแสดงที่
สวยงาม ใหทุกทานไดเกบ็ภาพเปนที่
ระลกึไวเปนความทรงจําหลงัอาหารนํา
ทานเดินชอปปم�ง ณ ตลาดซาจะ อิสระให
ทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพืน้เมืองเสียม
เรียบตามอัธยาศัย 

**นําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมหรหูราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเทา** 

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

ซาจะ • สนามบนิเสียมเรียบ •    ดอนเมือง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                              
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากนั้น  เดินทางสูเมอืงพระนครหรือนครธม 

ผานชมสะพานนาคราช เพือ่เขาสูเมือง
นครธม ซึง่เปนสะพานทีพ่ระเจาชัยวรมัน
ที่ 7 กษัตริยเขมรใชเปนทางเสด็จผาน
เขาออกเมืองนครธม ประตูเมือง ทีม่ี
ยอดเปนรปูพระโพธสิัตวหันพระพักตรไป
ทั้ง 4 อาณาจกัรเขมร สถาปนาขึ้นใน
ปลายคริสตศวรรษที ่12 โดยพระเจา



 

 

ชัยวรมันที ่7 มีอาณาเขตครอบคลมุพื้นที ่9 ตารางกิโลเมตร อยูทางทศิเหนือของ นคร
วัด ภายในเมืองมีสิ่งกอสรางมากมายนบัแตสมัยแรกๆ นําทกุทาน เขาชมปราสาทบายน 
เปนโบราณสถานทีส่าํคญัที่สุดเปนลําดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมือ่มาเยือนองักอร สราง
ขึ้นเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสราง
ขึ้นจากหินทรายและเปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดานนอก จะแลดคูลาย
กับเขาวงกต แตความจรงิแลว ลกัษณะของปราสาทบายนน้ันสรางขึ้นตามแบบแผนของยัน
ตระ ซึ่งเปนเรขาคณติของพุทธศาสนาของอินเดีย เปนสัญลักษณของมันดาลา หรอืรูป
วงกลมอันเปนสัญลักษณแทนจักรวาลและพลงัศกัดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อไดเขาไปสัมผัส
ยังปราสาทแหงนี้จะรูสกึเหมือนมคีนคอยจองมองเราอยูตลอดเวลา ซึง่เปนเสนหที่
ประทบัใจของปราสาทแหงนี ้

จากนั้น นําทานชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เปนปราสาททีถู่กทิ้งรางมานานถึง 500 ป 
สรางขึ้นในป พศ.1729 เปน   ปราสาทหินในยุคสุดทายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจา
ชัยวรมันที ่7 ที่ทรงเลื่อมใสในพทุธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเปนทั้งปราสาทและวดัทาง
พุทธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมภีาพแกะสลักอันเปนเรือ่งราวทางพทุธประวัต ินิกาย
มหายาน ทั้งหนาบัน และทับหลงั แตในสมัยพระเจาชัยวรมันที ่8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนา
ฮินด ูภาพสลักบางภาพไดถกูดดัแปลงใหเปนเรื่องราวเกี่ยวกบัศาสนาฮนิด ูสวนพระพทุธรปู 
ก็ถกูดดัแปลงใหเปนศิวะลึงค  

 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟ�ต   



 

 

จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรยีบเสมือนวมิาน
ของเทพเจาสูงสดุทีบ่รรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวในโลกมนุษยและถือวาเปนสถานที่สุด
ยอดของการเดินทางไปในครัง้นี้ ซึง่สรางขึ้นเมือ่ ป พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจาสุริยวร
มันที่ 2 โดยถวายเปนพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนบัหมื่นองค ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า 
การกวนเกษียรสมทุร  ซึง่เปนพธิกีรรมโบราณอันศกัดิ์สิทธิ์นาสนใจเปนอยางยิ่ง ทานจะได
ชมภาพการยกกองทัพของพระเจา สุริยวรมันที่ 1 โดยมภีาพกองทพัของเสียมกกุ ซึง่เปน
บรรพบรุุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู 

 
จากนั้น เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรอืเรียกตามสําเนียงเขมรวา บนัเตีย

ไสร หมายถึง ปราสาทสตรหีรือป�อมสตรี สรางตอนปลายสมัยพระเจาราเชนทรวรมินทร
(พ.ศ.1510) เปนปราสาทหลงัเล็กๆกลุมหนึง่ สรางดวยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูน
สูงไดอยางสวยงามมากเปนปราสาทหนิทีถ่ือไดวางดงามที่สดุในประเทศกมัพชูา มคีวาม
กลมกลืนอยางสมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวทีส่รางเสร็จแลวกวา 1000 ป แต
ลวดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกับสรางเสร็จใหม ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความออน
ชอยงดงามชางไดแกะสลักอยางวิจิตบรรจงจนทําใหเหลานางอัสราและเทพธิดาที่ประดับ
บนผนังดูเสมือนมีชวีิตจริงๆ 

จากนั้น   นําทุกทานเดินทางไป ชอปปم�งสินคาพื้นเมอืง ตลาดซาจะ ชอปปم�งสินคาทองถิน่ ของเมือง
เสียมเรียบ ของตลาดซาจะก็ไดแก เส้ือผา กระเป�า ผาทอ ของฝากพวกพวง กุญแจและ
อื่นๆ เครื่องเงิน อัญมณี  

  และอื่นๆ อกีมากมายใหทกุทานได เลือกซือ้ ของฝากกลับเมืองไทย 



 

 

   
คํ่า           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
21.45 น. ออกเดินทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที ่ FD 619 
22.50 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอมความประทบัใจมริูลืม 
........................................................................................ 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

วันเดินทาง ราคา ทัวรกมัพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอรเอเชีย 

เริม่เดินทาง กลับจากเดนิทาง กรุป ผูใหญ เด็กมเีตยีง เด็กไมมีเตยีง 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 
  ตั๋วเครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

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

เงือ่นไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีนํ้ามันและภาษตีั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  คาระวางนํา้หนกักระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 
อตัราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมลูคาเพิ่ม 7%  
  คาทําหนงัสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเนต็,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมอืงไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหวัหนาทวัรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชาํระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มฉิะนั้นถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคืนเงนิคามดัจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจําทัง้หมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม

วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษิัทฯ จะทาํการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนีท้านจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษิทัฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความ
เสยีหายตอทางบรษิทัฯ และผูเดนิทางอื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกัน บรษิัทตองนาํไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสทิธิ์เลื่อนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษิทัฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 

  กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ (เลมนํา้เงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
  บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษิัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนดัหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้
ในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  



 

 

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดนิทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิทัฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชุดัเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภทีช่ัดเจน สิ่งนีอ้ยูเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทาง
บรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษิทัฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมือ้,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษิทัฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
นี้แลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของ
ทานเอง** 
 
 
 


