
ไฮไลท์โปรแกรม 
• เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – เสียมราฐ – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  Thai Air Asia (FD)
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
• ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด   เมืองพระนครหรือนครธม   ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม

ล่องเรือชมความงามโตนเลสาบ    ปราสาทบายน   ปราสาทตาพรหม   ปราสาทบันทายศรี   วัดใหม่(ทุ่งสังหาร)

• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ะ
• พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชดุระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เปน็

การแสดงทีส่วยงาม ให้ทุกทา่นได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจำ

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – โตนเล
สาบ  ✓ ✓

REGENCY  ANGKOR  
HOTEL 

หรือระดับเทียบเท่า 

2 
เมืองพระนครหรือนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตา
พรหม (Ta Prohm) – ปราสาทบันทายศรี   – ปราสาทนคร
วัด 

✓ ✓ ✓

REGENCY  ANGKOR  
HOTEL 

หรือระดับเทียบเท่า 

NIDN196738



 

 

3 
วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) – ตลาดซาจ๊ะ  – ท่าอากาศยานดอน
เมือง ✓ ✓  – 

 
 

กำหนดการเดนิทาง 
 

เดือนมกราคม 2563 23 – 25 ม.ค. 63 
ราคา  12,900.- 

เดือนกุมภาพนัธ์ 63 27 – 29 ก.พ. 63 

เดือนมีนาคม 63 26 – 28 มี.ค. 63 ราคา  11,900.- 

พักเดี่ยว ราคา  3,500.- 

 
วันแรก          ท่าอากาศยานดอนเมือง – ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – โตนเลสาบ  
 

            (อาหารเที่ยง/เย็น) 
   06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3  เคาท์เตอรส์ายการบินไทยแอร์เอเชีย  ประตู 1 

โดยสายการบิน  Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
   09.55 น. ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน  FD 610 
   11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา  (เวลาท้องถิ่นกัมพูชาเท่ากับประเทศไทย)  

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยและรบักระเป๋า 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อทำการเช็กอิน และพาทุกท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     (1) 
  นำทุกท่านกราบสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ทีม่ีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้น 
                        องค์เจก๊ องค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้ำศึกศัตรู เป็นผู้ที่มีจิตใจ 
                        งามเป็นอย่างมากในยามว่างเว้นจากศึกสงครามหากมีนักโทษคนไหนที่ไม่ได้ทำความผิดที่ร้ายแรงมาก  
                        พระองค์ก็จะขออภัยโทษให้  จึงเป็นที่เคารพรัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอย่างมาก 400 ปี
ต่อมา 
                           กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและได้มีการศกึษาประวัติของเจ้าเจก๊และเจ้าจอมเห็นว่าเป็นบุคคล 
                        ตัวอย่างที่ประพฤติตนดีมากจึงได้มีการสร้างรปูเคารพ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (Tonle Sap 
                                Lake) ท่านจะได้ล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย 
                           ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพ้ืนที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร 
ทะเลสาบ 



 

 

                           เขมรเกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ของ 
                           กัมพูชา ได้แก่ กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ีปลาน้ำจืดชุกชุมมากแห่ง 
                           หนึ่งประมาณ 300 ชนิด 
  ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร        (2) 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก   REGENCY  ANGKOR  HOTEL  หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 

วันที่สอง      เมืองพระนครหรือนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) – ปราสาทบันทายศร ี  – 
ปราสาทนครวัด  

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม      (3)        (อาหารเช้า/อาหารเทีย่ง/เย็น) 
    
                            
 
 
 
 
  จากนั้นเดินทางสู ่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพ่ือเข้าสู่เมืองนครธม ซึ่งเป็นสะพานที่

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระ
โพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึน้ในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของนครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมาย
นับแต่สมัยแรกๆ  นำทุกท่านเข้าชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมา
เที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์ สร้างขึ้นเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหินทรายและเปน็สัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากด้านนอก จะแลดูคล้าย
กับเขาวงกต แต่ความจริงแล้ว ลักษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่งเป็น
เรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็นสัญลักษณ์ของมันดาล่า หรือรูปวงกลมอันเป็นสัญลักษณ์แทน
จักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมอง
เราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเสนห่์ที่ประทับใจของปราสาทแห่งน้ี  นำท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) 
เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหินในยุคสุดท้ายของ
อาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีท่รงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาท
และวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน 
ทั้งหน้าบัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได้ถูก

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


 

 

ดัดแปลงให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงให้เป็น 
ศิวะลึงค์ 

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      (4)    
   จากนั้นเดินทางชม ปราสาทบันทายศร ี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรี 
                        หรือป้อมสตรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง 
                           สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูนสงูได้อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงาม 
                        ทีสุ่ดในประเทศกัมพูชามีความกลมกลนือย่างสมบูรณแ์ละเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 
                        1000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัดเหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ๆ  ปราสาทบันทายศรีมีความอ่อนชอ้ย 
                        งดงามช่างได้แกะสลักอย่างวิจิตบรรจงจนทำให้เหล่านางอัสราและเทพธิดาที่ประดับบนผนังดูเสมือนม ี
                           ชีวิตจริงๆ   นำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือน
วิมาน 
                        ของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการ 
                           เดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธ
บูชา  
                        ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร  ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณ 
                           อันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพ 
                           กองทพัของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอ   
  ค่ำ  รับประทานอาหารคำ่ ณ  ภัตตาคาร  (5)    เมนบุุฟเฟ่ต ์ ให้ท่านไดอ้ิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิด  
                           พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศลิปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ให้ทุกท่านได ้
                           เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจำ 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก   REGENCY  ANGKOR  HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วันที่สาม       วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) – ตลาดซาจ๊ะ  – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม      (6)                   (อาหารเชา้/อาหารเที่ยง/- 
นำท่านเดินทางสู ่วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งศพผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเขมร   
แดง จนต่อมามีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพืน้ที่เดิม และนำเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิต
มารวบรวมจัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของคราม
สงครามเขมรแดงในอดีต   จากนั้นทำท่านเดินทางสู่  ตลาดซาจ๊ะ  เป็นแหล่งซ้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็น
ตลาดเก่าแก่ ทีม่ีอาคารร้านค้าที่สร้างในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง รูปทรงทางสถาปัตย์ส่วนมากจึงออกไป
แนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายที่ระลึกที่เปน็สินค้าพื้นเมืองของเขมร ด้านหน้าตลาดจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ
แห้งจากโตนเลสาบ ได้แก่ปลากรอบ หรือปลาย่าง ปลาช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลาที่อยู่ในโถ เช่นปลาร้า 



 

 

ปลาหมักชนิดต่างแบบเขมร  ลึกเข้าไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผักและผลไม้ต่างๆ บางอย่างก็
นำเข้าจากไทย ส่วนอีกซีกหนึง่จะเป็นตลาดปลาสดๆที่มาจากทะเลสาบโตนเล มีปลาหลากหลายชนิดมาก 
เด่นๆก็มีปลาเนื้ออ่อน ปลาดุก ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบริเวณหน้าตลาดจะคึกคักไปด้วยคน
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว หากมีเวลาก็น่าจะใช้บริการรถสามล้อของเขมรพาเที่ยวรอบเมืองเสียมเรียบในราคา
ไม่แพงนักอีกด้วย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    (7) 
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติเสียมราฐ 
16.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 615 
17.50 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

************************************************************* 
*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,                สายการ
บิน, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น  ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสำคัญ *** 

 
 

อัตราค่าบริการ 
 

วันที่  23 – 25 ม.ค. 63 ท่านละ 

ผู้ใหญพ่ักห้องละ 2–3 ท่าน 12,900. – 

เด็กอายุต่ำกวา่ 12 ปี ไม่ใช้เตียง 11,900.– 
พักเดี่ยว 3,500.- 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 5,900.- 

 
 

วันที่  27 – 29 ก.พ. 63 ท่านละ 

ผู้ใหญพ่ักห้องละ 2–3 ท่าน 12,900. – 

เด็กอายุต่ำกวา่ 12 ปี ไม่ใช้เตียง 11,900.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม  3,500.– 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 5,900.- 

 
 

วันที่  26 – 28 ม.ีค. 63 ท่านละ 



 

 

ผู้ใหญพ่ักห้องละ 2–3 ท่าน 11,900. – 

เด็กอายุต่ำกวา่ 12 ปี ไม่ใช้เตียง 10,900.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม  3,500.– 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 4,900.- 

 

หมายเหต ุ สายการบินแอร์เอเชียมีบรกิารล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการสำหรับลูกคา้ที่มีความประสงค์ต้องการนั่ง
แถวหน้าและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได้ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุป๊ระบบ Randomไม่
สามารถล็อกทีน่ั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีต้องการล็อกที่นั่งไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกทีน่ั่งไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว 
 * ต้องการล็อคที่นั่งแถวหน้า Hot Seat  
 แถวที่ 1    ค่าบริการล็อกทีน่ั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวที่ 2-5  ค่าบริการล็อกทีน่ั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน 
 แถวที่ 6-8  ค่าบริการล็อกทีน่ั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนทำการการออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเชก็กับสายการบิน** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน แอร์เอเชีย ขาไป

ท่านละ 20 กก.  ขากลับท่านละ 20 กก 
8. ค่าไกด์ท้ องถิ่นนำท่ านท่องเที่ ยวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  

– การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000
บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ ) 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,  
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ1,000 บาทตลอดทริป  
ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการ
ใบกำกับภาษี) 

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด 
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ต
ไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัว
คนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)
สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 
รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดย
จ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้อง
เป็นผู้ชำระด้วยตนเอง) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจองและการใหบ้ริการ 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด 
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20-30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้

เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน 
ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่าน
งดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า  15  ท่าน(ผู้ใหญ่) โดยบริษัทฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสำคัญ 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว 
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น  



 

 

 


