
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 16983 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

18-19 มกราคม 2563 (ส-อา) 5995 2,500 WE 20 

25-26 มกราคม 2563 (ส-อา) 5995 2,500 WE 20 

15-16 กมุภาพนัธ ์2563 (ส-อา) 5995 2,500 WE 20 

18-19 เมษายน 2563 (ส-อา) 5995 2,500 WE 20 

02-03 พฤษภาคม 2563 (ส-อา) 5995 2,500 WE 20 

09-10 พฤษภาคม 2563 (ส-อา) 5995 2,500 WE 20 
 



S I E M  R E A P   C A M B O D I A     
“นครวดั” 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก l น ค ร ธ ม 

  ปราสาทเลือ่งชือ่  ตาพรม  l  บายน  l  บนัทายศร ี ปราสาทสชีมพ ู

::: ชอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ซาจะ๊ ซือ้ของฝาก ของพืน้เมอืง ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) 
 

* ไมร่วม : คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– เสยีมเรยีบ – องคเ์จค องคจ์อม – วดัใหม ่– รา้นจวิเวอรร์ ี ่– ตลาดซาจะ๊ – โชว์

ระบ าอปัสรา 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู3  เคานเ์ตอร ์E สาย

การบนิไทยสมายล ์(Thai Smile) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.25 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเสยีมเรยีบ กมัพชูา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE588  

08.15 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมราฐ ประเทศกมัพูชา หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลพระองค์เจค พระองค์จอม ซึ่งเปรียบเสมือนศาลหลักเมือง 

พระพทุธรูปศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงเสยีมราฐ สมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่2 ตามต านานกล่าวว่า 

องคเ์จค องคจ์อม เป็นพีน่อ้งกนัและมคีวามศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก อยูม่า

วันหนึง่ทัง้สองกลับมาจากการท าบญุแลว้ก็นอนหลับไปไมต่ืน่ขึน้มาอกีเลย ฝ่ายบดิามารดา

มคีวามอาลัยทัง้สองเป็นอย่างมากจงึไดส้รา้งพระพุทธรูปขึน้สององค ์ศาลแห่งนี้จะมชีาว

เขมรมากราบไหวส้ักการะขอพรกันอยู่ตลอด เชญิท่านขอพร

ตามอธัยาศัย 

จากนัน้น าท่านชม วัดทไม(ใหม)่ (Wat Thmei) เป็นวัดทีส่รา้ง

อนุสรณ์สถาน เมรุสุ าหรับเก็บโครงกระดกูชาวเขมรทีไ่มย่อมออ่น

นอ้มในการเขา้เป็นสมาชกิของเขมรแดง จงึเกดิการ ฆ่าลา้ง

http://bit.ly/2NMk5YE


เผา่พันธข์ึน้ โดยเฉพาะพวกชนชัน้ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทหารและประชาชนโดนพวกเขมรแดงฆาตกรรมเป็น

จ านวนมาก ภายในวัดยงัมกีารจัดแสดงรปูภาพเกีย่วกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ใหท้่านไดช้มอกีดว้ย เชญิท่านเดนิชม

ภายในวัดจนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้ชม รา้นจวิเวอรร์ี ่ชือ่ดังทีร่วบรวมสนิคา้ขึน้ชือ่และมคีวามสวยงามจาก

หลายแห่งของกัมพูชา อสิระใหท้่านเลอืกชมสนิคา้ตามอัธยาศัย. น าท่านชม 

ศนูยส์อนวชิาชพีทกุสาขา เชน่ การทอผา้ การแกะสลักหนิและแกะสลักไม ้ของ

ขึน้ชือ่ของกมัพชูา 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชญิท่านชอ้ปป้ิงเลือกซื้อสนิคา้

ทอ้งถิน่ของเมอืงเสยีมเรยีบ อาทเิชน่ เสือ้ยดืลวดลายนครวัดหรอืปราสาทต่างๆ 

ไมแ้กะสลัก ผา้พันคอ ผา้ทอ พวงกุญแจ เครือ่งเงนิและสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย  

อสิระทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟตอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล) *พรอ้มชมการแสดงชดุระบ าอปัสรา ศลิปะ

พืน้บา้นทีส่วยงามและการแสดงพืน้บา้นอืน่ๆอกีมากมายใหท้กุทา่นไดช้มอยา่งเพลดิเพลนิ 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  Monoreach Angkor Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

*Night Time ยามค ่าคนื ทา่นสามารถออกมารแีลกซเ์ทีย่วชมถนนคนเดนิ “Walking Street” ลักษณะ

คลา้ยถนนคนเดนิขา้วสารเมอืงไทย แหล่งรวมตัวของนักท่องเทีย่วทุกสารทศิ ทีน่ี่ท่าน

สามารถเลอืกซือ้ของ น่ังชวิจบิเบยีร,์แดนซม์ซีอยส าหรับ Pub Street หรอืจะหาของ

ทานเลน่ไดต้ามอธัยาศัย.  

 

วนัทีส่อง *OPTION TOUR ► ปราสาทบนัทายศร ี– ไฮไลท์  “นครวดั” 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก – 

นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม ◄ – สนามบนิเสยีมเรยีบ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

*OPTION TOUR ► ปราสาทบันทายศร ี, นครวัด , นครธม , 

ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรม ◄  

 (ค่าใชจ้่ายออพชั่นทัวร์ท่านละ 2,000 บาท รวม

อาหารมือ้กลางวัน  กรุณาแจง้ขณะจองทัวร์หรือ

กอ่นเดนิทาง 3 วัน) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทบันทายศร ีหรอื บันเตยี

ไสร หมายถงึ ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี อยู่ห่าง

จากตัวเมอืงเสยีมราฐไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กโิลเมตร ใกลก้ับแมน่ ้าเสยีมราฐในบรเิวณที่

เรยีกวา่ อศิวรปรุะ หรอืเมอืงของพระอศิวร ปราสาทแหง่นีส้รา้งอทุศิถวายพระอศิวรภายใตพ้ระนามวา่ "ตรภีวูนมเห

ศวร" หรอื "ผูเ้ป็นใหญ่แห่งโลกทัง้สาม" ปราสาทมขีนาดเล็ก สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูซึง่หายาก สรา้งขึน้เมือ่

เดอืนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ในตอนปลายของสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมัน

ที ่2 และเสร็จในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่5 ภาพสลัก ณ ปราสาทบนัทายศร ีนอกจากความงดงามในฝีมอืการสลัก

แลว้ ยังมีคุณค่าเกี่ยวกับมนุษย์อย่างมาก เห็นไดจ้ากความรูส้กึที่แสดงออกมาจากภาพเหล่านั้น ซึง่เป็น

พยานหลักฐานชิน้แรก ที่ท าใหท้ราบเกีย่วกับชวีติของชาวขอมในตน้พุทธศตวรรษที่ 16 ใหท้่านไดช้มภาพ

แกะสลักทีส่วยงามตัง้แตป่ระตทูางเขา้จนถงึดา้นใน ชมโคปรุะหรอืซุม้ ประตูทีม่ลีวดลายทีส่วยงามมาก เชญิเก็บ

ภาพตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

ไฮไลท์  น าท่านเดนิทางเขา้สู ่นครวัด (Angkor Wat) ศาสนสถานตัง้อยู่

ในเมอืงพระนคร จังหวัดเสยีมราฐ ประเทศกัมพูชา ถูกสรา้งขึน้เมือ่

พุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของพระเจา้สุรยิวรมันที่ 2 โดย

ปราสาทนครวัดใชเ้วลาสรา้งประมาณ 100 ปี และใชช้า่งแกะสลัก

ลวดลายมากถงึ 5,000 คน ใชเ้วลานานถงึ 40 ปี ถงึจะเสร็จ ตัว

ปราสาทประกอบไปดว้ยตน้เสาร ์1,800 ตน้ น ้าหนักตน้ละ 10 ตัน ใช ้

แรงงานชา้งมากถงึ 40,000 เชอืก ซึง่ทัง้คนและชา้งจะตอ้งขนหนิต่างๆ โดยการลากชกัจูงมาจากเขาพนมกเุลน

โดยมรีะยะห่างมากถงึ 50 กโิลเมตร เพือ่สรา้งปราสาท เขา้ชม  “มหาปราสาทนคร

วัด”  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ชมภาพแกะสลักหนิทรายนูนต ่าทีร่ะเบยีงคตทัง้ 4 

ดา้น ซึง่แกะสลักเป็นเรือ่งราวตา่ง ๆ มากมาย อาทเิชน่ การยกทัพของชาวขอม, ภาพ

การกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพยร์ามยณะและชมภาพแกะสลักของนางอัปสรา 

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประวัตศิาสตรพ์รอ้มฟังบรรยายประวัตทิีน่่าสนใจ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1510
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2


*OPTION TOUR ► เปิดประสบการณ์แบบใหม่ ขึน้บอลลูนชมววิเมอืงเสยีมเรยีบ ชมนครวัดในมมุสงู เก็บภาพประทับใจ 

(คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 1,000 บาท ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีสามารถจองและช าระไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร 

 น าทา่นสู ่นครธม (Angkor Thom)  ชมสะพานนาคราช  กอ่นจะเขา้สูต่ัว

เมืองนครธม จะเป็นสะพานขา้มคูน ้ าที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่า

เทวดา และอสรูทีฉุ่ดดงึตัวนาคขนาบสองฝ่ังทางเดนิโดยดา้นฝ่ังซา้ยจะ

เป็นเทวดา ส่วนดา้นฝ่ังขวาจะเป็นอสูร ซึง่เป็นการแสดงภาพเล่าเรื่อง

ตอนกวนเกษียรสมทุร เพือ่ท าน ้าอมฤตของเหลา่เทวดาน่ันเอง เมอืงนคร

ธม ถอืเป็นอาณาจักรขอมทีรุ่่งโรจน์ถงึขดีสดุในชว่งรัชสมัยพระเจา้ชยัวร

มนัที ่7  ทีย่งัคงทิง้รอ่งรอยแหง่อารยธรรม ความเป็นมาในอดตีใหเ้ราได ้

ยอ้นเวลาเขา้ไปสัมผัสไดอ้ย่างไกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมปีราสาทหลัก

ประจ ารัชสมัยของพระองค์ ที่มรีูปแบบการสรา้งแตกต่างไปจากทุกๆ 

ปราสาท ในประเทศกมัพชูา ทีเ่ราไมค่วรพลาดชมเป็นอยา่งยิง่ 

 น าท่านชม ปราสาทบายน (Bayon) สัมผัส “รอยยิม้บายน” ศูนยก์ลาง

ของนครธมหรอือังกอรธ์ม เป็นสดุยอดปราสาทของเขมรในยคุเสือ่มคอื

ในรัชสมัยของเจา้ชัยวรมันที่ 7 ไม่มคีูน ้าและก าแพงลอ้มรอบเหมือน

ปราสาทอืน่ๆ และรปูแบบการกอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ ยอดปราสาทขนาดยกัษ์

ทกุหลังจะแกะเป็นเทวพักตร ์4 หนา้ หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสขุ

ความทกุขข์องประชาชน   

 น าทา่นชม ปราสาทตาพรม (Ta Prohm) ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของ

เมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกาย

มหายาน  ของพระเจา้ชยัวรมันที ่7 แมป้ราสาทตาพรหมไมใ่ชป่ราสาท

ใหญ่โตและมคีวามส าคัญเทยีบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มนัีกท่องเทีย่ว

จ านวนมากที่ยังนิยมรากอันใหญ่โตของ ตน้สะปง ที่เกาะกุมเหนือ

ปราสาท และประการส าคัญ ทรงสรา้งเพือ่อทุศิใหแ้กพ่ระราชมารดาของ

พระองคเ์อง 

***ส าหรับท่านทีไ่มไ่ดซ้ือ้ออพชัน่ทัวร ์ปราสาทบันทายศร ี, นครวัด , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรม อสิระท่าน

พักผอ่นทีโ่รงแรมหรอืจะออกมาเดนิบรเิวณโรงแรมชอ้ปป้ิงซือ้ของฝาก จนถงึเวลานัดหมาย. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (บฟุเฟตอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

20.45 น.     กลับเขา้สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิ WE591 

21.55 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ........... 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

*หมายเหต ุ: ประเทศทีไ่ดรั้บการยกเวน้คา่วซีา่เขา้ประเทศกมัพชูา ไทย / ลาว / เวยีดนาม / สงิคโปร ์/ มาเลเซยี นอกเหนอืจาก

ทีแ่จง้มาจะตอ้งด าเนนิการท าวซีา่คะ 







 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 500,000-1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี คา่มนิิบาร์ในหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่ท าวซี่าชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ (กรณีตา่งชาตไิมเ่ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ แตจ่ะตอ้งจา่ยคา่วซี่า(หนา้
ดา่น) ทา่นละ 1,500 บาท กรณุาเตรยีมรปูถา่ย 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู ยืน่เมือ่ถงึประเทศกมัพูชา 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 



 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร /หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  



 


