
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAMBODIA 
พนมเปญ เสียมเรียบ 4 วนั 3 คนื 

HIGHLIGHT 

- บินภายใน 2  ขา พนมเปญ - เสียมเรียบ - พนมเปญ โดยไม่ต้องน่ังรถ  
- ชมความสวยงามของพระราชวงัเขมรินทร์ ทีไ่ด้รับอทิธิพลมาจากพระบรมราชวงัของไทย 
- นมสัการพระแก้วมรกตของเขมร ทีว่ดัพระแก้ว 
- เทีย่วชมนครวดั นครธม 

- ชมโชว์ Rosana Broadway การแสดงชุดระบ าอปัสราศิลปะพืน้เมืองของกมัพูชา 
- ช้อปป้ิงเลอืกซ้ือของทีร่ะลกึที ่ตลาดรัสเซีย 
 

เดนิทางระหว่าง :  พฤษภาคม- ตุลาคม 2561 
เดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไปไม่มีหัวหน้าทัวร์  มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

11,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – พนมเปญ – พระบรมราชวงั – วดัพระแกว้ – วดัพนม – ตลาดรสัเซีย 

07.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน                        

LANMEI AIRLINE (LQ)  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

10.05 น. ออกเดินทางสูน่ครพนมเปญ โดยสายการบนิ LANMEI AIRLINE เที่ยวบนิที่ LQ 671  

11.20 น. เดินทางถึงสนามบินพนมเปญ ประเทศกมัพูชา ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง หลงัจากนัน้น าท่านเช็คอิน

บตัรโดยสารและสมัภาระเพือ่เดนิทางสู่ เมืองพนมเปญ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระบรมราชวงัจตมุขุสริิมงคล(Royal Palace Of Phnom Penh)พระบรมราช

วงัจตุมขุสิริมงคลเป็นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษตัริยก์มัพูชา พระเจา้แผ่นดินกมัพูชา

เสด็จประทบัที่นี้นบัแต่แรกสรา้งใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทบัที่อื่นเมื่อบา้นเมอืงวุน่วายเพราะเขมร

แดงเรืองอ านาจ ชาวไทยมกัเรียกพระราชวงัแห่งนี้ ว่า "พระราชวงัเขมรินทร"์ พระบรมราชวงันี้สรา้งขึ้น

หลงัจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรกัษ ์ทรงยา้ยเมอืงหลวงจากกรุงอุดง มายงักรุงพนมเปญ

ในช่วงกลางครสิตศ์ตวรรษที่ 19 จากนัน้ท าท่านสู่ พระเจดียเ์งนิหรือ วดัพระแกว้เหตทุี่เรียกวา่ พระเจดยี ์

เงนิ เพราะวา่ พื้นของอาคารปูลาดดว้ยแผ่นเงนิกวา่ 5,000 แผ่น แต่ละแผ่นหนกัมากกวา่ 1 กโิลกรมั รวม

น า้หนกัท ัง้สิ้น 5 ตนั แต่คนส่วนใหญ่รูจ้กักนัในนาม "วดัพระแกว้เขมร" ภายในประดษิฐานพระพทุธรูป

คู่บา้นคู่เมอืงของกมัพูชาอยู่สององคค์ือ พระแกว้มรกตสมยัศตวรรษที่ 17 และพระพทุธรูปทองที่หล่อ

ดว้ยทองค าบริสุทธิ์ 90 กโิลกรมั ประดบัดว้ยเพชร 9,548 เมด็ เมด็ที่ใหญ่ที่สุดหนกัถงึ 25 กะรตั น าท่าน

ชม วดัพนม (Phnom Temple) วดัพนมเป็นวดัที่ส  าคญัมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มทีี่มาจากวดัแห่งนี้ดว้ย 

ดงัมตี านานพื้นบา้นกลา่ววา่ เมือ่ราวหกรอ้ยปีก่อน มเีศรษฐนีีชาวเขมรผูห้นึ่งชื่อเพญ็ ไดไ้ปพบพระพทุธรูป

น า้พดัมาเกยฝัง่หลายองค ์นางมศีรทัธาแก่กลา้ในพระศาสนา จงึไดส้รา้งวดัขึ้นบนยอดเขาที่อยู่ใกล ้ๆ  กนั

เพือ่เป็นที่ประดิษฐานพระพทุธรูปเหลา่นัน้ แมเ้ขาลูกนี้จะสูงเพยีง 27 เมตร แต่ก็ถอืเป็นเขาที่สูงที่สุดใน

ละแวกนี้ จงึเรยีกกนัเรื่อยมาวา่ "พนมเปญ" แปลวา่ "เขายายเพญ็" จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดรสัเซีย 

เลอืกสนิคา้ทีร่ะลกึ ทีม่าจาก จนีเวยีดนาม กมัพูชา 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเขา้ที่พกั โรงแรม SAMNANGLAOR HOTEL   หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 



 

 

วนัที่สอง  เรอืนจ าตวลแสลง - พนมเปญ - เสยีมเรียบ (บินภายใน)– ศาลองคเ์จก็ องคจ์อม - 

ปราสาทบนัทายศร ี–โชว ์Rosana Broadway 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภณัฑเ์รือนจ าตวลสแลง เป็นหนึ่งในสถานที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุด เดิมเป็น

โรงเรยีน แต่ภายหลงัเขมรแดงเปิดเป็นศูนยก์ลางของการทรมานนกัโทษรวมกนัอยู่ทีน่ี่นบัพนัและมนีกัโทษ

นบัสบิคนทีจ่ะตอ้งเสยีชวีติในแต่ละวนั มภีาพถา่ยของนกัโทษและค าอธบิายเรื่องราวทีเ่กดิขึ้น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิพนมเปญ เพือ่เดนิทางสู่เสยีมเรยีบ 

13.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเสยีมเรียบ โดยสายการบนิ LANMEI AIRLINE เที่ยวบนิที่ LQ 315 

13.50 น. เดินทางถงึเมืองเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพูชา 

น าทุกท่านถวายสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ที่มชีื่อเสยีงต ัง้แต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 2 ในสมยันัน้

องคเ์จ๊ค องคจ์อม มคีวามสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข  า้ศึกศตัรู เป็นผูท้ี่มี

จิตใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเวน้จากศึกสงครามหากมนีกัโทษคนไหนที่ไม่ไดท้  าความผดิที่รา้ยแรง

มาก พระองคก์จ็ะขออภยัโทษให ้ จงึเป็นที่เคารพรกั นบัถอืของคนในเมอืงเสยีมเรียบเป็นอย่างมาก  400 

ปีต่อมา กมัพูชาเปลีย่นมานบัถอืศาสนาพทุธ และไดม้กีารศึกษาประวตัขิองเจา้เจกและเจา้จอม และเหน็วา่

เป็นบคุคลตวัอย่างที่ประพฤตตินดมีาก จงึไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ จากนัน้น าท่านเดนิทางชม ปราสาทบนั

ทายศรี หรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตียไสร หมายถงึ ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สรา้งตอนปลาย

สมยัพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510)เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุ่มหนึ่ง สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูแกะ

และสลกัภาพนูนสูงไดอ้ย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหนิที่ถอืไดว้่างดงามที่สุดในประเทศกมัพูชา มคีวาม

กลมกลนือย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดยีวที่สรา้งเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยงัมคีวาม

คมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มคีวามอ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอย่างวจิิต

บรรจงจนท าใหเ้หลา่นางอสัราและเทพธดิาทีป่ระดบับนผนงัดูเสมอืนมชีวีติจรงิๆ  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร ชมการแสดงองักรโรซาน่าบรอดเวย ์Rosana Broadway top attractions in Siem Reap, 

Cambodia. 

การแสดงนิยมอ ันด ับ 1 ในเมืองเสียมเรียบ คาบาเร่ย์โชวส์าวประเภทสองแห่งแรกในกัมพูชา  



 

 

โดยมโีชวช์ุดไฮไลทก์็คือ ระบ านางอปัรา ซึ่งเป็นโชวป์ระจ าชาติของกมัพูชา ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพเป็นที่

ระลกึไวเ้ป็นความทรงจ า 

 ที่พกั  โรงแรม ANGKOR HOLIDAY HOTEL  หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่สาม  ปราสาทตาพรม – นครธม –ปราสาทบายน - นครวดั – พนมเปญ (บินภายใน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 จากนัน้น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งรา้งมานานถงึ 500 ปี สรา้งขึ้นในปี 

พศ.1729 เป็น   ปราสาทหนิในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 ที่ทรงเลื่ อมใสใน

พทุธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นท ัง้ปราสาทและวดัทางพุทธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมภีาพ

แกะสลกัอนัเป็นเรื่องราวทางพทุธประวตั ินิกายมหายาน ท ัง้หนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยัพระเจา้ชยัวร

มนัที ่8 ทีท่รงเลือ่มใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัศาสนาฮินดู 

ส่วนพระพทุธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลงึค์ เดินทางสู่ เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพาน

นาคราช เพือ่เขา้สู่เมอืงนครธม ซึ่งเป็นสะพานที่พระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 กษตัริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้

ออกเมอืงนครธม ประตูเมอืง ทีม่ยีอดเป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระพกัตรไ์ปท ัง้ 4 อาณาจกัรเขมร สถาปนา

ขึ้นในปลายครสิตศ์วรรษที ่12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 มพีื้นทีค่รอบคลมุพื้นที่ 9 ตารางกโิลเมตร อยู่ทาง

ทศิเหนือของนครวดั ภายในเมอืงมสีิ่งก่อสรา้งมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ น าทกุท่านเขา้ชม ปราสาทบายน 

เป็นโบราณสถานที่ส  าคญัที่สุดเป็นล  าดบัที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนองักอร ์สรา้งขึ้นเมื่อปลาย

คริสตศ์ตวรรษที่ 12 ในรชัสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 ปราสาทบายนสรา้งขึ้นจากหนิทรายและเป็น

สญัลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะ

ของปราสาทบายนนัน้สรา้งขึ้นตามแบบแผนของยนัตระ ซึ่งเป็นเรขาคณิตของพทุธศาสนาของอนิเดยี เป็น

สญัลกัษณ์ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัดิ์สทิธิ์ในศาสนาฮินดู 

เมื่อไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงัปราสาทแห่งนี้ จะรูส้ึกเหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเสน่หท์ี่

ประทบัใจของปราสาทแห่งนี้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านชม สิ่งมหศัจรรย ์1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ที่เปรียบเสมอืนวมิานของ

เทพเจา้สูงสุดทีบ่รรจงชะลอลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืวา่เป็นสถานที่สุดยอดของการเดนิทาง

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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


 

 

ไปในครัง้นี้  ซึ่งสรา้งขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สุริยวรมนัที่ 2 โดยถวายเป็นพทุธบูชา ชมรูป

สลกันางอปัสรนบัหมื่นองค ์ชมภาพแกะสลกันูนต า่ การกวนเกษยีรสมุทร  ซึ่งเป็นพธิีกรรมโบราณอนั

ศกัดิ์สทิธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัที่ 1 โดยมภีาพ

กองทพัของเสยีมกกุ ซึง่เป็นบรรพบรุุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

21.05 น. ออกเดินทางสูน่ครพนมเปญ โดยสายการบนิ LANMEI AIRLINE เที่ยวบนิที่ LQ 316 

21.50 น. เดินทางถงึสนามบนิพนมเปญ  

จากน้ันน าท่านเขา้ที่พกั โรงแรม SAMNANGLAOR HOTEL   หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่สี่  พนมเปญ  -  กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบ SNACK BOX 

  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิพนมเปญ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

07.55 น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ LANMEI AIRLINE เที่ยวบนิที่ LQ 670 

09.05 น.  เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

************************************** 

 

ขอ้ควรควรทราบ : 

ส าหรบัท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก

ตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

-ออกเดินทาง 6-10 ท่านข้ึนไปไมมีหวัหนา้ทวัร ์มีไกดท์อ้งถิ่นคอยใหก้ารบริการ  

-ออกเดินทาง 15 ท่านข้ึนไปมีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยคอยใหก้ารบรกิาร  

 

 



 

 

 

ก าหนดการดินทาง 

ผูใ้หญ่  

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก อาย ุ2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิ่มท่าน

ละ 

พกักบั  

1 ผูใ้หญ่ 

พกักบั  

2 ผูใ้หญ่  

มีเตยีง 

พกักบั  

2 ผูใ้หญ่ไม่มี

เตยีง 

04-07, 11-14 พ.ค. 2561 11,900.- 11,900.- 10,900.- 9,900.- 3,000.- 

18-21, 25-28 พ.ค. 2561 

01-04, 08-11, 15-18, 22-25 มิ.ย. 

2561 

29 มิ.ย.-02 ก.ค. 2561 

06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ค. 

2561 

03-06, 17-20, 24-27 ส.ค. 2561 

31 ส.ค.-03 ก.ย. 2561 

07-10, 14-17, 21-24 ก.ย. 2561 

28 ก.ย.-01 ต.ค. 2561 

05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ต.ค. 

2561 

12,900.- 12,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 

14-17เม.ย. 2561  

10-12 ส.ค. 2561 
12,900.- 12,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 

โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 

อตัราน้ีรวม  

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป–กลบั ช ัน้ประหยดั (เดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) เสน้ทางและสายการบนิตามระบใุนรายการ 

 ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี า้มนัตามรายการทวัร ์ 

 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดลงใตท้อ้งเครื่อง สายการบนิอนุญาตท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 15 กก.  



 

 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม. / วนั) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ (ไมส่ามารถคนืเป็นเงนิได ้เนื่องจากบรษิทัฯ ตอ้งจองและซื้อต ัว๋ลว่งหนา้) 

 โรงแรมตามระบ ุหรอืเทยีบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้  

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ ใหท้่านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมอืงของแต่ละประเทศ 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง คุม้ครองวงเงนิท่านละ 1 ลา้นบาท ของบรษิทั MSIG ประกนัภยั (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม  

 ค่าด าเนินการท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมอืงส าหรบัคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บรษิทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 

 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ มาตรฐานวนัละ 5 USD. X 4 วนั = 20 USD./ท่าน 

 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

 ออกเดินทาง 6 คน ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์  หากมลูีกคา้ครบ 15 ท่าน  มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางพรอ้มคณะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทาง กรณีมผูีเ้ดนิทางต า่กวา่ 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

ก่อนเดนิทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ สาเหตุอนัเนื่องมาจาก

การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบตัเิหต ุฯลฯ โดยจะ

ค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้น หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิ 

กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่  าระมาแลว้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิอาท ิสนึาม ิแผ่นดนิไหว ภูเขาไฟ

ระเบดิ อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้า ยที่



 

 

เกดิขึ้นตามจรงิเท่านัน้ เช่น ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ, ค่าวซี่าในกรณีทีย่ืน่วซี่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 

การส ารองที่นัง่และช าระเงนิ 

 ยนืยนัการส ารองที่นัง่กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดินทาง  

 ช าระเงนิมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง เงนิมดัจ าถอืเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมรกิา ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญี่ปุ่ น เกาหล ีดูไบ ศรลีงักา อนิเดยี อนิโดนีเซยี ท่านละ 10,000 บาท 

o จนี ไตห้วนั เวยีดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สงิคโปร ์ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืท ัง้หมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดนิทาง 

 หากท่านไม่ช าระเงนิค่าทวัรส์่วนที่เหลอืตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มี

เง ือ่นไข และขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจ า 

 หลงัจากส ารองทีน่ ัง่เรยีบรอ้ยแลว้ เจา้หนา้ทีฝ่่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรบัหนงัสอืเดนิทางและเอกสารอื่นทีแ่จง้ไวใ้น

โปรแกรม เพือ่ด าเนินการยื่นขอวซี่า (ส าหรบัประเทศทีต่อ้งท าวซี่า) 

 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 22 วนั  คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 21 - 15 วนั  หกัเงนิค่าทวัร ์50% 

 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 14 - 7 วนั  หกัเงนิค่าทวัร ์75% 

 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 6 - วนัเดนิทาง  หกัเงนิค่าทวัร ์100% 

 กรณียกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครื่องบนิแลว้ หากเป็นตัว๋ที่สามารถท า Refund ได ้ผู ้

เดนิทางตอ้งรอเงนิค่า Refund ตามระบบและเงือ่นไขของสายการบนิเท่านัน้ (ประมาณ 3 เดอืน) 

 

ตัว๋เครื่องบนิ 

 ตัว๋เครื่องบนิแบบหมูค่ณะ ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่

สายการบนิเรียกเก็บ และการจดัที่น ัง่ของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง



 

 

ได ้ 

 ค่าภาษสีนามบนิ, ค่าภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ ณ วนัที่

ออกราคาขาย หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคาในภายหลงั ถอืเป็นค่าใชจ่้ายส่วนที่เพิม่ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

 

โรงแรมและหอ้งพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัขึ้นอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดนิทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอื่นๆ อาจท าใหไ้มไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ  

 โรงแรมอนุญาตใหม้ผูีเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุ่ด คอื 3 คนเท่านัน้ 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และ

เพิม่เตยีงเสรมิให ้(Extra Bed)  

 หากโรงแรมไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มเีตยีงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดี่ยว 

และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดี่ยวเพิม่ดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไมเ่ปิดใชเ้ครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศทีอ่ยู่ในแถบอณุหภูมติ า่ เครื่องปรบัอากาศจะเปิด

ใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ 

 ในกรณีที่มกีารจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวัจาก

ราคาตน้ทุนที่คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยไปพกัเมอืงใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของ

โปรแกรม 

 

กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง 

 น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดลงใตท้อ้งเครื่อง สายการบนิอนุญาตท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกนิ 15 กโิลกรมั (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารชัน้ Economy Class) หากสมัภาระมนี า้หนกัเกนิ สายการบนิมสีทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าระวางน า้หนกัเพิม่ได ้

 กระเป๋าสมัภาระที่สายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง 

ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว)  

 ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่า

มาตรฐานได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 


