
 

แพ็คเกจเทีย่วกัมพูชา 3 วัน 2คืน 
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DAY1  กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก – องค์จอม –  

ชมโชว์ระบ าอัปสรา 

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง มุ่ง

หน้าสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา **เมื่อท่านเดินทางไปถึงสนามบินมีไกด์ท้องถิ่นถือป้ายรอต้อนรับท่านและ

อ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว** 

ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ หรือที่เรียกส้ันๆ ว่า “สนามบินเสียมราฐ” เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ 2 ของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) และเป็นสนามบินที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

ที่สุดในประเทศเนื่องจากสนามบินแห่งนี้อยู่ใกล้กับนครวัด ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดของกัมพูชา จึงมี

เที่ยวบินจากต่างประเทศบินตรงมาลงที่นี่เป็นจ านวนมาก ประกอบกับสนามบินยังมีความใหม่ โดยเพ่ิงได้รับการ

ปรับปรุงและเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 

โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถึงแม่น ้าใหญ่ ส่วนสาบหมายถึงไม่เค็ม เนื่องจากโตนเลสาบเป็นพ้ืนที่น ้า

ท่วมที่เกิดจากแม่น ้าโขง อีกทั้งยังมีแม่น ้าส าคัญคือแม่น ้าเสียมเรียบไหลลงสู่โตนเลสาบ มีพ้ืนที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 

2,700 ตร.กม. ในหน้าน ้าน้อย และขนาดใหญ่มากถึง 16,000 ตร.กม. ในหน้าน ้าหลาก พัดพาเอาสายแร่ธาตุไหลล่อง

มาจากเมืองจีนผ่านแม่น ้าโขงลงพักไว้ที่โตนเลสาบ ก่อนจะไหลออกทะเลจีนใต้ทางตอนใต้ของกัมพูชา ความย่ิงใหญ่

ของพ้ืนที่ทะเลสาบขนาดที่หน้าน ้าน้อยยังใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตตั้งเกือบ 5 เท่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งชุมชนกลางน ้าให้

ชาวบ้านได้ปลูกเรือนอยู่อาศัยและใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กลางโตนเลสาบมาเป็นเวลายาวนานอีกด้วย 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 
กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก  

องค์จอม - ชมโชว์ระบ าอัปสรา 
   

ROYAL EMPIRE 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 
ปราสาทบันทายศรี – นครธม –ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม 

นครวัด – ชมพระอาทิตย์ตกปราสาทพนมบาเค็ง – ไนท์มาร์เก็ต 
   

ROYAL EMPIRE 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ 

ร้านเคร่ืองเงิน– ตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – กรุงเทพฯ 
    



    

ศาลองค์เจ๊กองค์จอม เป็นที่รู้จักในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 มีธิดาอยู่ 2 พระองค์ ด ารงต าแหน่งแม่ทัพ มี

ความสามารถในเร่ืองของการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้าศึกศัตรู เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามเป็นอย่างมากใน

ยามว่างเว้นจากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไม่ได้ท าความผิดที่ร้ายแรงมาก พระองค์ก็จะขออภัยโทษให้  จึง

เป็นที่เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ 

และได้มีการศึกษาประวัติของเจ้าเจกและเจ้าจอม และเห็นว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ประพฤติตนดีมาก จึงได้มีการสร้าง

รูปเคารพ เป็นองค์ใหญ่แทนเจ้าเจก องค์เล็กแทนเจ้าจอม สมัยก่อนเจ้าเจกเจ้าจอมไม่ได้ประดิษฐานอยู่บริเวณนี้ อยู่

ในนครวัด คนโบราณเลยย้ายมาอยู่ที่นี่ เพ่ือความสะดวกในการเคารพบูชา 

ค ่า  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2 ) บริการอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ อ่ิมอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด 

พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบ าอัปสร ศิลปะพ้ืนเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้เก็บ

ภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจ าที่ดี 

 จากนั้นน าท่านสู่ที่พัก   พักที่ PACIFIC BOUTIQUE SIEM REAP //ROYAL EMPIRE HOTEL 

//ANGKOR HOLIDAY HOTELหรือเทียบเทา่ 

    

 

DAY2 ปราสาทบันทายศรี – นครธม– ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด – ชม

พระอาทิตย์ตกปราสาทพนมบาเค็ง – ไนท์มาร์เก็ต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3 ) 



ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มีความ

กลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัด 

เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบันทายศรีหรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือ

ป้อมสตรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กับแม่น ้าเสียม

เรียบในบริเวณที่เรียกว่า อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวรนั่นเอง 

    

นครธม นครธมมีความหมายว่าเมืองใหญ่ (ธม แปลว่า ใหญ่) นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่

เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาข้ึนในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขต

ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีส่ิงก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรกๆ 

และที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่า 

ปราสาทบายน และมีพ้ืนที่ส าคัญอื่น ๆ รายล้อมพ้ืนที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ จุดเด่นที่สุดคือทางเข้าด้านใต้ ที่มีลักษณะ

เป็นหน้า 4 หน้า ก่อนจะเข้าสู่บริเวณนี้ จะเป็นแถวของยักษ์ (อสูร) ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้าย เรียงราย

แบกพญานาคอยู่สองข้างสะพาน เมื่อเข้าสู่ใจกลางนครธมจะพบส่ิงก่อสร้างต่างๆ บริเวณประตูด้านใต้นี้ได้รับการ

อนุรักษ์ฟื้ นฟูไว้ได้ดีกว่าบริเวณอื่น ๆ อีก 3 ด้าน 

 



ปราสาทบายน ปราสาทบายนอยู่ในบริเวณใจกลางของนครธม สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระ

เจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็นปราสาทหลวงประจ ารัชสมัยพระ

เจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนถูกสร้างโดยการน าหินมาวางซ้อนๆ กันข้ึนเป็นรูปร่าง แม้จะเป็นปราสาทไม่ใหญ่โตเท่า

นครวัด แต่มีความแปลกและดูลีล้ับทั้งปราสาทมีแต่ใบหน้าคน หากข้ึนไปยืนอยู่ภายในปราสาทนี้ไม่ว่ามุมไหนก็หาได้

รอดหลุดพ้นจากสายตาเหล่านี้ได้เลย คนส่วนมากเช่ือกันว่าย้ิมบายนคือการจ าลองใบหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มา

ไว้บนยอดปรางค์ทั้ง 4 ทศิ โดยสายตาที่มองลงต ่านั้นเป็นการมองราษฎร ส่วนจ านวนปรางค์ 54 ยอดที่มีแต่ดั้งเดิม

นั้นแทนจ านวนจังหวดั 54 จังหวัดที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปกครองในยุคนัน้ 

    

 

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหมจัดได้ว่าเป็นวัดในพุทธศาสนาและเป็นวิหารหลวงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 

7 ทางเข้าประกอบด้วยโคปุระช้ันนอกและช้ันใน บริเวณผนังที่อยู่เช่ือมระหว่างโคปุระช้ันนอกและช้ันในมีการสลักภาพ

ตามคติธรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1729 เพ่ืออุทิศให้แก่พระราชมารดา

ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือพระนางชัยราชจุฑามณีผู้เปรียบประดุจกับพระนางปรัชญาปรมิตา ซ่ึงหมายถึงเมื่อ

พระองค์เป็นอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระราชมารดาของพระองค์จึงเปรียบดังพระนางปรมิตาเช่นกัน 

 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4 ) 

นครวัด หรือปราสาทนครวัด กันสักคร้ัง ปราสาทนครวัด เป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ

โลก เป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ที่ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกภายใต้ช่ือ "เมืองพระนคร" ตัวเทวสถานถือเป็น

ที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมร ในสมัยที่ยังรุ่งเรือง ในอาณาบริเวณปราสาทอันกว้างใหญ่ ได้ถูกก่อสร้างด้วยหิน

ทรายขนาดมหึมา น ามาเรียงรายต่อกันและสลักลวดลายอย่างงดงาม กว่าจะได้หินมาแต่ละก้อนต้องชักลากมาจากเขา

พนมกุเลน ช่ึงอยู่ห่างออกไปถึง 50 กิโลเมตร ต้องใช้แรงงานคนและสัตว์มานับไม่ถ้วน ใช้ช่างแกะสลัก 5,000 คน 

ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี การจะน าหินขนาดใหญ่แต่ละก้อนมาสร้างเป็นปราสาทที่งดงามได้ขนาดนี้ จะต้องมีการวาง

ผังแบบแปลนในการก่อสร้างมาเป็นอย่างดี ซ่ึงถือได้ว่าเป็นฝีมือของวิศวกรช้ันเอกในสมัยนั้นกันเลยทีเดียว ตัว

ปราสาทสูง 60 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของศูนย์กลางจักรวาล ล้อมรอบด้วยปราสาท 5 หลัง มีคูน ้าล้อมรอบ

ตามแบบอย่างของมหาสมุทรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ก าแพงด้านนอกล้วนแต่เป็นงานแกะสลักเกี่ยวกับพระราช

กรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดีเร่ือง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีช่ือที่สุดก็คือรูปที่

เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง ที่ทั้งหมดแต่ง

กายและทรงผมไม่ซ ้ากันเลย ลองหาดูกันให้ดีๆ จะมีนางอัปสรที่ย้ิมเห็นฟนัเพียงองค์เดียวเท่านั้น ปราสาทนครวัด

ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ส าคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน 

และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา 

 

ปราสาทพนมบาเค็ง เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 75 เมตร สร้างในสมัยของพระเจ้ายะโสวรมันที่ 1 

พ.ศ. 1432 - 1453 เป็นศาสนาสถานฮินดูถวายแด่พระศิวะ ข้อมูลจากไกด์กัมพูชาเล่าว่า เมื่อก่อนมีความเช่ือว่าต้อง

สร้างปราสาทบนยอดเขาสูง เพ่ือต้องการให้ตัวเองสูงกว่ามนุษย์โดยทั่วไป โดยการปกครองแบบกษัตริย์สมมุติเทพ 

ปัจจุบันปราสาทพนมบางเค็งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟา้ที่สวยแห่งหนึ่งในเสียบเรียบ 

อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต (ANGKOR NIGHT MARKET) อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมพร้อมเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองที่

มีให้เลือกมากมายหลายอย่างได้ตามอัธยาศัย 

ค ่า  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5 )  

จากนั้นน าท่านสู่ที่พัก   พักที่ PACIFIC BOUTIQUE SIEM REAP //ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR 

HOLIDAY HOTELหรือเทียบเท่า 



 

DAY3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ – ตลาดซา

จ๊ะ – สนามบิน  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 6 ) 

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม+ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์รวมหัตกรรมที่จัดท าข้ึนเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงงาน

หัตถกรรมทอผ้ารวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้ของคนท้องถิ่นให้ด ารงอยู่สืบต่อไป 

 

 วัดพระพรหมรัตน์ ภายในพระวิหารของวัด มีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยกาบเรือของพระช่ือดังที่ช่ือว่า 

Preah Ang Chong Han Hoy ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตั้งแต่สมัย พ.ศ.1900 

ภายในโบสถ์มีพระประธานที่ถูกสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางด้านหลังพระองค์ใหญ่นั้น นักท่องเที่ยวก็จะได้

พบพระนอน ที่นอนซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับตกแต่งด้วยภาพ

พุทธประวัติซ่ึงเป็นศิลปะแบบใหม่ที่ศิลปินแนวใหม่ของกัมพูชาสร้างสรรค์ข้ึนมีเอกลักษณ์แตกต่างตรงเล่นความนูน

ต ่าที่ย่ืนออกมาจากฝาผนังให้ดูมีมิติมากข้ึนนั่นเอง 

    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7 ) 

 ตลาดซาจ๊ะ แหล่งซ้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงที่สุด เป็นตลาดเก่าแก่ ที่มีอาคารร้านค้าที่สร้างในยุคที่ฝร่ังเศสเข้ามา

ปกครอง รูปทรงทางสถาปัตย์ส่วนมากจึงออกไปแนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายที่ระลึกที่เป็นสินค้าพ้ืนเมืองของ

เขมร ด้านหน้าตลาดจะเป็นผลิตภัณฑ์ของแห้งจากโตนเลสาบ ได้แก่ปลากรอบ หรือปลาย่าง ปลาช่อนแดดเดียว 

กุนเชียง และปลาที่อยู่ในโถ เช่นปลาร้า ปลาหมักชนิดต่างแบบเขมร  ลึกเข้าไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวก

พืชผักและผลไม้ต่างๆ บางอย่างก็น าเข้าจากไทย ส่วนอีกซีกหนึ่งจะเป็นตลาดปลาสดๆที่มาจากทะเลสาบโตนเล มีปลา

หลากหลายชนิดมาก เด่นๆ ก็มีปลาเนื้ออ่อน ปลาดุก ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบริเวณหน้าตลาดจะ



คึกคักไปด้วยคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว หากมีเวลาก็น่าจะใช้บริการรถสามล้อของเขมรพาเที่ยวรอบเมืองเสียม

เรียบในราคาไม่แพงนักอีกด้วย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมเรียบ 

** หมายเหตุ **  

1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมคัคุเทศก์ท้องถ่ินท่านละ 600 บาท/ต่อท่าน 

2. เด็กอายุเกิน 2 ขวบ เก็บทิป เท่ากับ ผูใ้หญ่ ตามขอ้1.  

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 

✓ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 

✓ค่าไกด์ท้องถิน่ภาษาไทย 

✓ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

✓ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 

✓ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสยีชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม ์

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน+ค่าน ้าหนักสัมภาระน ้าหนักกระเป๋า 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิป

พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

ค่าท าหนังสือเดินทาง คา่วีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้

ประกอบส่วนตัว 

ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไวต้ามรายการ 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // 

DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 

หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 

หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคนืเงินได้    

 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทติย์  หากท่านแจง้ช้า อาจท าให้ทางบริษัท

ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ายวันเดินทาง หากให้ทางบริษัทเป็นผู้ออกบัตรโดยสาร  

 



เงื่อนไขการจองทัวร์  

1.กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 3,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยังมิได้

ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระตามวันที่ใน INVOICE ที่บริษัทก าหนด 

2.ส่งหลักฐานการช าระเงนิ ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลเิคช่ันอื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 

3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมลูชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30วัน คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  

2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของราคาทัวร์ 

3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วนั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ทา่นช าระมาแล้วทุกกรณ ี

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

❖ ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 

❖ บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น  

❖ หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ

น้อยกว่า 6เดอืนและไม่สามารถเดินทางได้) 

❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อ

จลาจล, ภัยธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้  

❖ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่

กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนคา่ใช้จ่ายค่าทัวร์

ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

❖ เนื่องจากการซ้ือขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้

บริการจากทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่พักที่เดยีวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนก าหนดเดินทางไปใช้

ในคร้ังอื่นได ้

❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 

เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั้น โดยมิไดแ้จ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

เพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมดแล้ว 



กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  

พาสปอร์ตต้องมีอายุเกนิ 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพ่ือผลประโยชน์ของท่าน 

 

  

 


