
 

  



 

 
วนัแรก   กรุงเทพฯ • พนมเปญ  • อนุสาวรีย์อสิรภาพ •  วดัพนม • คุกตวลสเลง • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล • 
                          พระเจดีย์เงิน •  ตลาดชาทะไม         (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

06.30 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ โดยเท่ียวบิน FD 608 (ใช้เวลาบิน 1 ช่ัวโมง กบั 15 นาที) 
**หมายเหตุ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 62 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบินขาไป 

  ออกจากดอนเมืองเวลา 07.10 น. ถึงพนมเปญเวลา 08.25 น.(กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง)**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.40 น.        เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นทีก่มัพูชา  

 เท่ากบัประเทศไทย)  
09.00 น.        เดินทางถึง กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกมัพูชา ระยะทางประมาณ 15 ก.ม. 



 

จากน้ัน เดินทางถึง : อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือ วิมาน
เอ ก ร า ช  (Independence Monument) 

อนุสาวรีย์เอกราชกัมพูชาสร้างข้ึนเม่ือปี 
1958 เปรียบเสมือนดอกบวัขนาดใหญ่ท่ีบาน
อยู่ใจกลางกรุงพนมเปญเพื่อร าลึกถึงการ
ห ลุดพ้นจากการปกครองของฝ ร่ัง เศส 
กมัพูชาอยู่ภายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศส
มาตั้งแต่ปี 1863-1953 เส้นทางสู่อิสรภาพ
ของกัมพูชานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ 
เพราะวีรบุรุษผูก้ล้าหลายพนัคนจ าต้องสละชีวิตเพื่อแลกมา นอกจากน้ี อนุสาวรีย์แห่งน้ียงัเป็นอนุสรณ์ถึงชาว
กมัพูชาทั้งหญิงและชายท่ีเสียสละชีวติเพื่อชาติดว้ย 

จากน้ัน เดินทางสู่ : วัดพนม(Phnom Temple)วดัพนมเป็นวดัท่ีส าคญัมาก ซ่ึงกรุงพนมเปญก็มีท่ีมาจากวดัแห่งน้ีดว้ย ดงัมี
ต านานพื้นบา้นกล่าววา่ เม่ือราวหกร้อยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูห้น่ึงช่ือเพญ็ ไดไ้ปพบพระพุทธรูปน ้ าพดัมาเกย
ฝ่ังหลายองค ์นางมีศรัทธาแก่กลา้ในพระศาสนา จึงไดส้ร้างวดัข้ึนบนยอดเขาท่ีอยูใ่กล้ๆ  กนัเพื่อเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปเหล่านั้น แมเ้ขาลูกน้ีจะสูงเพียง 27 เมตร แต่ก็ถือเป็นเขาท่ีสูงท่ีสุดในละแวกน้ี จึงเรียกกนัเร่ือยมาว่า 
"พนมเปญ" แปลวา่ "เขายายเพญ็" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากน้ัน            เดินทางถึง : คุกตวลสเลง (Tuol SalengGenocide 

Museum)"ตวลสเลง" เป็นช่ือของคุกสมยัท่ีเขมรแดง
ครองประเทศดั้งเดิมคุกนั้นเป็นโรงเรียนมาก่อน ตวล
สเลง มีช่ืออีกอยา่งหน่ึงวา่ s-21 (Security Office 21) ใช้
กกัขงัและขู่เข็ญคนท่ีคิดว่าเป็นศตัรู หรือเป็นกบฏต่อ
ประเทศชาติและรัฐบาล ทุกภูมิภาค ทุกระดับชั้ น 
รวมถึงประเทศเพื่อนบา้น โดยจะท าทุกวิถีทางเพื่อให้ผู ้
ถูกคุมขงัสารภาพผิด และลงทา้ยด้วยการฆ่า จุดหมาย
ปลายทางของนักโทษทุกคนในน้ี ทางเดียวท่ีจะออกไปจากคุกแห่งน้ีคือ กาส้ินลมหายใจ แต่กว่าท่ีจะถึงเวลาได้
ออกไปนั้นตอ้งเผชิญกบัการกระท าท่ีทารุณ โดยเหล่าบรรดานกัโทษจะถูกทรมานดว้ยวธีิการต่างๆ นาๆ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์นานาชาติ 
จากน้ัน เดินทางสู่ : พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace Of Phnom Penh)พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคลเป็น

กลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษตัริยก์มัพูชา พระเจา้แผน่ดินกมัพูชาเสดจ็ประทบัท่ีน้ีนบัแต่แรกสร้างใน 
ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทบัท่ีอ่ืนเม่ือบา้นเมืองวุน่วายเพราะเขมรแดงเรืองอ านาจ ชาวไทยมกัเรียกพระราชวงัแห่ง
น้ีวา่ "พระราชวงัเขมรินทร์" พระบรมราชวงัน้ีสร้างข้ึนหลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ ทรง
ยา้ยเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายงักรุงพนมเปญในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
สักการะ : พระเจดีย์เงินหรือ วดัพระแก้ว เหตุท่ีเรียกวา่ พระเจดียเ์งิน เพราะวา่ พื้นของอาคารปูลาดดว้ยแผน่เงินกวา่ 
5,000 แผ่น แต่ละแผ่นหนกัมากกว่า 1 กิโลกรัม รวมน ้ าหนกัทั้งส้ิน 5 ตนั แต่คนส่วนใหญ่รู้จกักนัในนาม "วดัพระ
แกว้เขมร" ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของกมัพูชาอยูส่ององคคื์อ พระแกว้มรกตสมยัศตวรรษท่ี 17 
และพระพุทธรูปทองท่ีหล่อดว้ยทองค าบริสุทธ์ิ 90 กิโลกรัม ประดบัดว้ยเพชร 9,548 เมด็ เมด็ท่ีใหญ่ท่ีสุดหนกัถึง 25 
กะรัต 

  
 



 

19.00น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ตลาดชาทะไม อิสระให้ท่านไดเ้ลือกชมเลือก
ซ้ือสินคา้พื้นเมืองเสียมเรียบตามอธัยาศยั 

 **น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า** 

  
วนัทีส่อง   พนมเปญ • เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม • ชมโชว์ระบ าอปัสรา    (เช้า/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                           

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ชมววิทิวทศัน์และวถีิชีวติชาวกมัพูชาระหวา่งเส้นทาง (ระยะทาง 

350 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  เดินทางสู่: โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake)น าท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน ้าจืด ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มีพื้นท่ีประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร 
ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น ้ าโขง ซ่ึงแม่น ้ าโขงไหลผา่นมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นท่ี 5 จงัหวดั
ของกมัพูชา ไดแ้ก่ ก าปงชนงั โพธิสัตว ์พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบท่ีมีปลาน ้ าจืดชุกชุมมากแห่งหน่ึง
ประมาณ 300 ชนิด 

จากนั้น น าทุกท่านกรายสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ในสมยันั้นองคเ์จ๊ค องค์
จอม มีความสามารถในเร่ืองการรบเป็น
อย่างมากเป็นท่ีเกรงขามของข ้ าศึกศัตรู 
เป็นผูท่ี้มีจิตใจงามเป็นอย่างมากในยาม
ว่างเวน้จากศึกสงคราม หากมีนักโทษคน
ไหนท่ีไม่ได้ท  าความผิดท่ี ร้ายแรงมาก 
พระองค์ก็จะขออภัยโทษให้   จึงเป็นท่ี
เคารพรัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบ
เป็นอยา่งมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปล่ียน
มานับถือศาสนาพุทธ และได้มีการศึกษา
ประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นวา่เป็นบุคคลตวัอยา่งท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสร้างรูปเคารพ 



 

19.00น.  บริการอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหาร
นานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบ าอัปสร 
ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม 
ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจ า
หลงัอาหารน าท่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ตลาดซาจะ อิสระให้
ท่านได้เลือกชมเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองเสียมเรียบตาม
อธัยาศยั 

**น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเท่า** 

  
 

วนัทีส่าม นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวดั • ตลาดซาจ๊ะ • สนามบินเสียมเรียบ •    
ดอนเมือง           (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น  เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเขา้สู่เมืองนครธม ซ่ึงเป็นสะพานท่ีพระเจา้ชยัวร

มนัท่ี 7 กษตัริยเ์ขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมืองนครธม ประตูเมือง ท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสัตวห์ันพระ
พกัตร์ไปทั้ง 4 อาณาจกัรเขมร สถาปนา
ข้ึนในปลายคริสต์ศวรรษท่ี 12 โดยพระ
เจา้ชัยวรมนัท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลุม
พื้นท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือ
ของ นครวดั ภายในเมืองมีส่ิงก่อสร้าง
มากมายนับแต่สมัยแรกๆ น าทุกท่าน 
เขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถาน
ท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีสองท่ีควรมา
เท่ียวชมเม่ือมาเยือนองักอร์ สร้างข้ึนเม่ือ
ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ในรัชสมัย

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


 

ของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปราสาทบายนสร้างข้ึนจากหินทรายและเป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เม่ือมองจากดา้น
นอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างข้ึนตามแบบแผนของยนัตระ 
ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็นสัญลกัษณ์ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสัญลกัษณ์แทน
จกัรวาลและพลงัศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดู เม่ือไดเ้ขา้ไปสัมผสัยงัปราสาทแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเรา
อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นเสน่ห์ท่ีประทบัใจของปราสาทแห่งน้ี 

จากนั้น น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทท่ีถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างข้ึนในปี พศ.1729 เป็น   
ปราสาทหินในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม สมยัพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 ท่ีทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตา
พรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวดัทางพุทธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกัอนัเป็นเร่ืองราวทางพุทธ
ประวติั นิกายมหายาน ทั้งหนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 8 ท่ีทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพ
สลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ 

 
เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั บุฟเฟ่ต์   
จากนั้น ชมส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ท่ีเปรียบเสมือนวิมานของเทพเจา้สูงสุดท่ีบรรจง

ชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถือวา่เป็นสถานท่ีสุดยอดของการเดินทางไปในคร้ังน้ี ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือ ปี 
พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจ้าสุริยวรมนัท่ี 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอปัสรนับหม่ืนองค์ ชมภาพ
แกะสลกันูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง ท่านจะไดช้มภาพ



 

การยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัท่ี 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทย
ปรากฏอยู ่

 
จากน้ัน เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามส าเนียงเขมรวา่ บนัเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สร้าง

ตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุ่มหน่ึง สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูแกะ
และสลกัภาพนูนสูงไดอ้ยา่งสวยงามมากเป็นปราสาทหินท่ีถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศกมัพูชา มีความกลมกลืน
อยา่งสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวท่ีสร้างเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้าง
เสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มีความอ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอยา่งวจิิตบรรจงจนท าใหเ้หล่านางอสัราและ
เทพธิดาท่ีประดบับนผนงัดูเสมือนมีชีวติจริงๆ 

จากนั้น   น าทุกท่านเดินทางไป ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปป้ิงสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ ของตลาดซาจ๊ะ
ก็ไดแ้ก่ เส้ือผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง กุญแจและอ่ืนๆ เคร่ืองเงิน อญัมณี  

  และอ่ืนๆ อีกมากมายใหทุ้กท่านได ้เลือกซ้ือ ของฝากกลบัเมืองไทย 



 

   
ค ่า           บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
21.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอร์เอเซีย เทีย่วบินที ่ FD 619 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ราคา ทัวร์กมัพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วนั 2 คืน บินแอร์เอเชีย 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

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 ม.ีค.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

13 ม.ีค.63 15 ม.ีค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

27 ม.ีค.63 29 ม.ีค.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน า้มันและภาษตีั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 



 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดนิทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 



 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 



 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 

 


