
  

 

แพค็เกจเที่ยวกมัพูชา 3 วนั 2คืน 
ก าหนดการเดินทาง 1-2 ท่าน 3-4 ท่าน 5-6 ท่าน 7-8 ท่าน 9-10 ท่าน พกัเดี่ยว 

มิถุนายน 65 – มีนาคม 66 
9,900 

บาท/ท่าน 

8,900 

บาท/ท่าน 

7,900  

บาท/ท่าน 

7,500  

บาท/ท่าน 

6,900  

บาท/ท่าน 

5,500  

บาท/ท่าน 
 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 
กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองคเ์จ๊ก – องคจ์อม  
ชมโชวร์ะบ าอปัสรา    

ROYAL EMPIRE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 
ปราสาทบนัทายศรี – นครธม –ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม 
นครวดั – ไนทม์าร์เก็ต 

   
ROYAL EMPIRE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 
ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม – ศูนยฝึ์กวิชาชีพ – วดัพระพรหมรัตน์ 
ร้านเคร่ืองเงิน– ตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – กรุงเทพฯ 

    



Day1  กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก – องค์จอม – ชมโชว์ระบ าอปัสรา 

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน ท่ีลูกคา้เลือกเอง มุ่งหนา้สู่ 
เมืองเสียมเรียบ ประเทศกมัพูชา**เม่ือท่านเดินทางไปถึงสนามบินมีไกดท์อ้งถ่ินถือป้ายรอตอ้นรับท่านและอ านวยความสะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียว** 

ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินเสียมราฐ” เป็นสนามบินท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศราชอาณาจกัรกมัพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) และเป็นสนามบินท่ีมีผูใ้ช้บริการหนาแน่นท่ีสุดในประเทศ
เน่ืองจากสนามบินแห่งน้ีอยูใ่กลก้บันครวดั ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกมัพูชา จึงมีเท่ียวบินจากต่างประเทศ
บินตรงมาลงท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัสนามบินยงัมีความใหม่ โดยเพิ่งไดรั้บการปรับปรุงและเปิดใหบ้ริการเม่ือปี พ.ศ. 
2549 ท่ีผา่นมา 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 

โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถึงแม่น ้าใหญ่ ส่วนสาบหมายถึงไม่เคม็ เน่ืองจากโตนเลสาบเป็นพื้นท่ีน ้าท่วมท่ีเกิด
จากแม่น ้ าโขง อีกทั้งยงัมีแม่น ้ าส าคญัคือแม่น ้ าเสียมเรียบไหลลงสู่โตนเลสาบ มีพื้นท่ีมีขนาดใหญ่ประมาณ 2,700 ตร.กม. ใน
หนา้น ้ านอ้ย และขนาดใหญ่มากถึง 16,000 ตร.กม. ในหนา้น ้ าหลาก พดัพาเอาสายแร่ธาตุไหลล่องมาจากเมืองจีนผ่านแม่น ้ า
โขงลงพกัไวท่ี้โตนเลสาบ ก่อนจะไหลออกทะเลจีนใตท้างตอนใตข้องกมัพูชา ความยิ่งใหญ่ของพื้นท่ีทะเลสาบขนาดท่ีหน้า
น ้ านอ้ยยงัใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตตั้งเกือบ 5 เท่า อีกทั้งยงัเป็นแหล่งชุมชนกลางน ้ าให้ชาวบา้นไดป้ลูกเรือนอยู่อาศยัและใชชี้วิตทั้ง
ชีวิตอยูก่ลางโตนเลสาบมาเป็นเวลายาวนานอีกดว้ย 

 

ศาลองค์เจ๊กองค์จอม เป็นท่ีรู้จกัในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 มีธิดาอยู ่2 พระองค ์ด ารงต าแหน่งแม่ทพั มีความสามารถใน
เร่ืองของการรบเป็นอย่างมากเป็นท่ีเกรงขามของขา้ศึกศตัรู เป็นผูท่ี้มีจิตใจงดงามเป็นอย่างมากในยามว่างเวน้จากศึกสงคราม 
หากมีนกัโทษคนไหนท่ีไม่ไดท้ าความผิดท่ีร้ายแรงมาก พระองคก์็จะขออภยัโทษให ้ จึงเป็นท่ีเคารพรัก นบัถือของคนในเมือง
เสียมเรียบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพุทธ และไดมี้การศึกษาประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม 



และเห็นว่าเป็นบุคคลตวัอย่างท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสร้างรูปเคารพ เป็นองคใ์หญ่แทนเจา้เจก องคเ์ล็กแทนเจา้จอม 
สมยัก่อนเจา้เจกเจา้จอมไม่ไดป้ระดิษฐานอยูบ่ริเวณน้ี อยูใ่นนครวดั คนโบราณเลยยา้ยมาอยูท่ี่น่ี เพื่อความสะดวกในการเคารพ
บูชา 
ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อท่ี 2 ) บริการอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชม
โชว์การแสดงชุดระบ าอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาท่ีเป็นการแสดงท่ีสวยงาม ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นท่ีระลึกไว้เป็น
ความทรงจ าท่ีดี 
จากนั้นน าท่านสู่ท่ีพกั   พกัที่ PACIFIC BOUTIQUE SIEM REAP //ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY 

HOTELหรือเทียบเท่า 

 
 

Day2 ปราสาทบันทายศรี – นครธม– ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เกต็ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3 ) 

ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินท่ีถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศกมัพูชา มีความกลมกลืนอย่าง
สมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวท่ีสร้างเสร็จแลว้กว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้างเสร็จใหม่ ๆ 
ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี อยู่ห่างจากตวัเมืองเสียม
เรียบไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกลก้บัแม่น ้ าเสียมเรียบในบริเวณท่ีเรียกว่า อิศวรปุระ หรือเมือง
ของพระอิศวรนัน่เอง 

 



 นครธม นครธมมีความหมายว่าเมืองใหญ่ (ธม แปลว่า ใหญ่) นครธม 
เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองท่ีเข้มแข็งท่ีสุดของอาณาจักรขะแมร์ 
สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษท่ี 12 โดยพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 มีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมี
ส่ิงก่อสร้างมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ และท่ีสร้างโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 และ
รัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลกัของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่า 
ปราสาทบายน และมีพื้นท่ีส าคญัอ่ืน ๆ รายลอ้มพื้นท่ีชยัภูมิถดัไปทางเหนือ จุดเด่นท่ีสุดคือทางเขา้ดา้นใต ้ท่ีมีลกัษณะเป็นหนา้ 
4 หนา้ ก่อนจะเขา้สู่บริเวณน้ี จะเป็นแถวของยกัษ ์(อสูร) ทางดา้นขวา และเทวดาทางดา้นซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สอง
ขา้งสะพาน เม่ือเขา้สู่ใจกลางนครธมจะพบส่ิงก่อสร้างต่างๆ บริเวณประตูดา้นใตน้ี้ไดรั้บการอนุรักษฟ้ื์นฟูไวไ้ดดี้กว่าบริเวณ
อ่ืน ๆ อีก 3 ดา้น 

 

ปราสาทบายน ปราสาทบายนอยูใ่นบริเวณใจกลางของนครธม สร้างในปีพุทธศตวรรษท่ี 18 รัชสมยัของพระเจา้ชยัวร
มนัท่ี 7 เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็นปราสาทหลวงประจ ารัชสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
ปราสาทบายนถูกสร้างโดยการน าหินมาวางซอ้นๆ กนัขึ้นเป็นรูปร่าง แมจ้ะเป็นปราสาทไม่ใหญ่โตเท่านครวดั แต่มีความ



แปลกและดูล้ีลบัทั้งปราสาทมีแต่ใบหนา้คน หากขึ้นไปยืนอยูภ่ายในปราสาทน้ีไม่วา่มุมไหนก็หาไดร้อดหลุดพน้จากสายตา
เหล่าน้ีไดเ้ลย คนส่วนมากเช่ือกนัวา่ยิม้บายนคือการจ าลองใบหนา้ของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 มาไวบ้นยอดปรางคท์ั้ง 4 ทิศ โดย
สายตาท่ีมองลงต ่านั้นเป็นการมองราษฎร ส่วนจ านวนปรางค ์54 ยอดท่ีมีแต่ดั้งเดิมนั้นแทนจ านวนจงัหวดั 54 จงัหวดัท่ีพระเจา้
ชยัวรมนัท่ี 7 ปกครองในยคุนั้น 

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหมจดัไดว้่าเป็นวดัในพุทธศาสนาและเป็นวิหารหลวงในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
ทางเขา้ประกอบดว้ยโคปุระชั้นนอกและชั้นใน บริเวณผนงัท่ีอยู่เช่ือมระหว่างโคปุระชั้นนอกและชั้นในมีการสลกัภาพตามคติ
ธรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระเจา้
ชยัวรมนัท่ี 7 คือพระนางชยัราชจุฑามณีผูเ้ปรียบประดุจกบัพระนางปรัชญาปรมิตา ซ่ึงหมายถึงเม่ือพระองค์เป็นอวตารของ
พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร พระราชมารดาของพระองคจึ์งเปรียบดงัพระนางปรมิตาเช่นกนั 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4 ) 

นครวัด หรือปราสาทนครวดั กนัสักคร้ัง ปราสาทนครวดั เป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก เป็น
หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ท่ีถูกบนัทึกให้เป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ "เมืองพระนคร" ตวัเทวสถานถือเป็นท่ีสุดของ
สถาปัตยกรรมเขมร ในสมยัท่ียงัรุ่งเรือง ในอาณาบริเวณปราสาทอนักวา้งใหญ่ ไดถู้กก่อสร้างดว้ยหินทรายขนาดมหึมา น ามา
เรียงรายต่อกนัและสลกัลวดลายอย่างงดงาม กว่าจะไดหิ้นมาแต่ละกอ้นตอ้งชกัลากมาจากเขาพนมกุเลน ช่ึงอยู่ห่างออกไปถึง 
50 กิโลเมตร ตอ้งใชแ้รงงานคนและสัตวม์านบัไม่ถว้น ใชช่้างแกะสลกั 5,000 คน ใชเ้วลาสร้างร่วม 100 ปี การจะน าหินขนาด
ใหญ่แต่ละกอ้นมาสร้างเป็นปราสาทท่ีงดงามไดข้นาดน้ี จะตอ้งมีการวางผงัแบบแปลนในการก่อสร้างมาเป็นอย่างดี ซ่ึงถือได้
วา่เป็นฝีมือของวิศวกรชั้นเอกในสมยันั้นกนัเลยทีเดียว ตวัปราสาทสูง 60 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานสูงตามคติของศูนยก์ลางจกัรวาล 
ลอ้มรอบดว้ยปราสาท 5 หลงั มีคูน ้ าลอ้มรอบตามแบบอย่างของมหาสมุทรท่ีลอ้มรอบเขาพระสุเมรุ ก าแพงดา้นนอกลว้นแต่
เป็นงานแกะสลกัเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดีเร่ือง รามายณะ รูปแกะสลกัท่ี
มีช่ือท่ีสุดก็คือรูปท่ีเทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันางอปัสรอีกถึง 1,635 นาง ท่ี



ทั้งหมดแต่งกายและทรงผมไม่ซ ้ากนัเลย ลองหาดูกนัให้ดีๆ จะมีนางอปัสรท่ียิม้เห็นฟันเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น ปราสาทนครวดั
ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีส าคญัเพียงแห่งเดียวท่ียงัเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบนั และได้
กลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศกมัพูชา 

 

อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต (ANGKOR NIGHT MARKET) อิสระให้ท่านได้เท่ียวชมพร้อมเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีมีให้
เลือกมากมายหลายอยา่งไดต้ามอธัยาศยั 
ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่ 5 )  
จากนั้นน าท่านสู่ท่ีพกั   พกัที่ PACIFIC BOUTIQUE SIEM REAP //ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY 

HOTELหรือเทียบเท่า 
 

Day3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ – ตลาดซาจ๊ะ – สนามบิน  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือที่ 6 ) 

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม+ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์รวมหัตกรรมท่ีจัดท าขึ้ นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน
หตัถกรรมทอผา้รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณใหข้องคนทอ้งถ่ินใหด้ ารงอยูสื่บต่อไป 

 



วัดพระพรหมรัตน์ ภายในพระวิหารของวดั มีพระนอนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างดว้ยกาบเรือของพระช่ือดงัท่ีช่ือว่า Preah Ang 
Chong Han Hoy ท่ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวพนมเปญ และ กมัพูชา มาตั้งแต่สมยั พ.ศ.1900 ภายในโบสถมี์พระประธานท่ี
ถูกสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางด้านหลงัพระองค์ใหญ่นั้น นักท่องเท่ียวก็จะได้พบพระนอน ท่ีนอนซ่อนตวัอยู่
ดา้นหลงัอย่างน่าเล่ือมใส ภายนอกอาคารของวดัมีศาลารายท่ีประดบัตกแต่งดว้ยภาพพุทธประวติัซ่ึงเป็นศิลปะแบบใหม่ท่ี
ศิลปินแนวใหม่ของกัมพูชาสร้างสรรค์ขึ้นมีเอกลกัษณ์แตกต่างตรงเล่นความนูนต ่าท่ียื่นออกมาจากฝาผนังให้ดูมีมิติมากขึ้น
นัน่เอง 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7 ) 

ตลาดซาจ๊ะ แหล่งซ้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมีอาคารร้านคา้ท่ีสร้างในยุคท่ีฝร่ังเศสเขา้มาปกครอง 
รูปทรงทางสถาปัตยส่์วนมากจึงออกไปแนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พื้นเมืองของเขมร ดา้นหนา้ตลาด
จะเป็นผลิตภณัฑข์องแห้งจากโตนเลสาบ ไดแ้ก่ปลากรอบ หรือปลาย่าง ปลาช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลาท่ีอยู่ในโถ เช่น
ปลาร้า ปลาหมกัชนิดต่างแบบเขมร  ลึกเขา้ไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกัและผลไมต้่างๆ บางอย่างก็น าเขา้จาก
ไทย ส่วนอีกซีกหน่ึงจะเป็นตลาดปลาสดๆท่ีมาจากทะเลสาบโตนเล มีปลาหลากหลายชนิดมาก เด่นๆ ก็มีปลาเน้ืออ่อน ปลา
ดุก ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเยน็ๆบริเวณหนา้ตลาดจะคึกคกัไปดว้ยคนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว หากมีเวลาก็น่าจะใช้
บริการรถสามลอ้ของเขมรพาเท่ียวรอบเมืองเสียมเรียบในราคาไม่แพงนกัอีกดว้ย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ 

** หมายเหตุ **  
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 600 บาท/ต่อท่าน 
2. เด็กอายุเกนิ 2 ขวบ เกบ็ทิป เท่ากบั ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
✓ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
✓ค่าไกดท์อ้งถ่ินภาษาไทย 
✓ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
✓ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 



✓ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน+ค่าน ้าหนกัสัมภาระน ้าหนกักระเป๋า 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศพัท ์ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนกังานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจง้เขา้-ออกประเทศ ของคนต่างดา้ว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพึงใชป้ระกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไวต้ามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

กรุณาแจง้รายละเอียด 
กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // 
SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (หอ้ง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได ้   
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจง้การไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์ หากท่านแจง้ชา้ อาจท าใหท้างบริษทัฯไม่สามารถ
เตรียมการใหท้่านไดท้นั ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทาง เล่ือนหรือโยกยา้ยวนัเดินทาง ไดห้ลงัจากท าการออกตัว๋โดยสารแลว้  

 
เง่ือนไขการจองทวัร์  
1.กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 3,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากทาง
บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
กรุณาช าระตามวนัท่ีใน INVOICE ท่ีบริษทัก าหนด 
2.ส่งหลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหนา้พาสปอร์ต ท่ีมองเห็นขอ้มูลชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์  

1. แจง้ขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30วนั คืนเงินเตม็จ านวนท่ีท่านไดช้ าระมาแลว้  
2. แจง้ขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทวัร์ 
3. แจง้ยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท่ีท่านช าระมาแลว้ทุกกรณี 
 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

❖ ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
❖ บริษทัฯ รับผูร่้วมเดินทาง เฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น  



❖ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ( บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบหากอายกุารใชง้านเหลือนอ้ยกวา่ 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได)้ 
❖บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคุมได ้ 
❖ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ และจะไม่คืนค่าใชจ่้ายค่าทวัร์ท่ีท่านไดช้ าระ
มาเรียบร้อยแลว้ 
❖ เน่ืองจากการซ้ือขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใชจ่้ายไดๆ หากท่านใชบ้ริการจาก
ทางบริษทัฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางม้ือ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว ้ไม่เท่ียวบางรายการ  
❖บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได ้ตัว๋โดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกยา้ยเล่ือนก าหนดเดินทางไปใชใ้นคร้ังอ่ืน
ได ้
❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมีการสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั้น โดยมิไดแ้จง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ เพื่อใหทุ้กอยา่งเป็นไปดว้ย
ความเหมาะสมและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย  
❖ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมดแลว้ 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ดว้ยตวัท่านเอง  
พาสปอร์ตตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

 

  


