
 

 



 
 

Package Tour เสยีมเรยีบ นครวดั นครธม 

 3 วนั 2 คนื 

See Angkor Wat and Die 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ศำลองคเ์จ๊ก - องคจ์อม – ชมพระอำทติยต์กทีพ่นมบำเค็ง 

07.30 น. เช็คอินดว้ยตวัทา่นเอง ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์
สายการบิน THAI AIR ASIA เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอิน (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิ่มตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

10.40น.      ออกเดินทางสู ่เมืองพนมเปญ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที ่FD 610 (ใช้เวลำบิน 1 ช่ัวโมง) 
11.40 น.        เดินทางถึง สนำมบินเสียมเรียบ (เสียมรำฐ-อังกอร)์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีกมัพชูา เทา่กบัประเทศไทย) 
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเสียมรำฐ หรอืท่ีเรยีกสัน้ๆ ว่า “สนามบินเสยีมราฐ” เป็นสนามบินท่ีมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศราชอาณาจกัรกมัพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) และเป็นสนามบินท่ี
มีผูใ้ชบ้รกิารหนาแนน่ท่ีสดุในประเทศเน่ืองจากสนามบินแหง่นีอ้ยูใ่กลก้ับนครวดั ซึ่งเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสดุของกัมพูชา จึงมีเท่ียวบินจากต่างประเทศบินตรงมาลงท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
สนามบินยงัมีความใหม่ โดยเพิ่งไดร้บัการปรบัปรุงและเปิดใหบ้รกิารเม่ือปี พ.ศ. 2549 ท่ีผา่นมา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (มือ้ที่ 1) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศำลองคเ์จ๊กองคจ์อม เป็นท่ีรูจ้ักในสมัยพระเจา้ชัยวรมันท่ี 2 มีธิดาอยู่ 2 พระองค ์ด ารงต าแหนง่แม่

ทพั มีความสามารถในเรื่องของการรบเป็นอย่างมากเป็นท่ีเกรงขามของขา้ศึกศตัรู เป็นผูท่ี้มีจิตใจงดงาม
เป็นอย่างมากในยามว่างเวน้จากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนท่ีไม่ไดท้  าความผิดท่ีรา้ยแรงมาก 
พระองคก็์จะขออภัยโทษให ้ จึงเป็นท่ีเคารพรกั นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอย่างมาก  400 ปี



 
ตอ่มา กมัพชูาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และไดมี้การศกึษาประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นว่า
เป็นบุคคลตวัอย่างท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสรา้งรูปเคารพ เป็นองคใ์หญ่แทนเจา้เจก องคเ์ลก็แทน
เจา้จอม สมัยก่อนเจา้เจกเจา้จอมไม่ไดป้ระดิษฐานอยูบ่รเิวณนี ้อยูใ่นนครวดั คนโบราณเลยยา้ยมาอยูท่ี่น่ี 
เพื่อความสะดวกในการเคารพบูชา 

 น าทา่นเดินทางเช็คอินเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 
16.00 น. น าทา่นเดินทางไปถ่ายรูปซือ้ตั๋วเขา้ชมนครวดั นครธม 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางไปชมพระอาทิตยต์กท่ี เขำพนมบำแคง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของ

บารายตะวนัตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวดัไดอ้ยา่งชดัเจน 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น  บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (มือ้ที่ 2) 

อังกอร ์ไนท ์มำรเ์ก็ต (ANGKOR NIGHT MARKET) อิสระใหท้า่นไดเ้ท่ียวชมพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมืองท่ีมีใหเ้ลอืกมากมายหลายอยา่งไดต้ามอัธยาศยั 
จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั   พัก ระดับ 4 ดำว หรือเทยีบเท่ำ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วันทีส่อง  นครธม – ปรำสำทบันทำยศรี – ปรำสำทบำยน – ปรำสำทตำพรหม – นครวัด –ไนทม์ำรเ์ก็ต 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที่ 3) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
นครธม นครธมมีความหมายวา่เมืองใหญ่ (ธม แปลวา่ ใหญ่) นครธม เป็นเมืองหลวงแหง่สดุทา้ยและ
เมืองท่ีเขม้แข็งท่ีสดุของอาณาจักรขะแมร ์สถาปนาขึน้ในปลายคริสตศ์วรรษท่ี 12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 

มีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือ
ของ นครวดั ภายในเมืองมีสิ่งก่อสรา้งมากมายนบัแตส่มัยแรกๆ 
และท่ีสรา้งโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 และรชัทายาท ใจกลางพระ
นครเป็นปราสาทหลกัของพระเจา้ชยัวรมนั เรยีกวา่ ปราสาทบายน 
และมีพืน้ท่ีส  าคญัอ่ืน ๆ รายลอ้มพืน้ท่ีชยัภมิูถดัไปทางเหนือ 
จุดเดน่ท่ีสดุคือทางเขา้ดา้นใต ้ท่ีมีลกัษณะเป็นหนา้ 4 หนา้ ก่อนจะ
เขา้สูบ่รเิวณนี ้จะเป็นแถวของยกัษ ์(อสรู) ทางดา้นขวา และเทวดา
ทางดา้นซา้ย เรยีงรายแบกพญานาคอยูส่องขา้งสะพาน เม่ือเขา้สู่

ใจกลางนครธมจะพบสิ่งก่อสรา้งตา่งๆ บรเิวณประตดูา้นใตนี้ไ้ดร้บัการอนรุกัษฟ้ื์นฟูไวไ้ดดี้กวา่บรเิวณอ่ืน 
ๆ อีก 3 ดา้น 
ปรำสำทบันทำยศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินท่ีถือไดว้า่งดงามท่ีสดุในประเทศกัมพชูา มี
ความกลมกลนือยา่งสมบูรณ ์และเป็นปราสาทแหง่เดียวท่ีสรา้งเสรจ็แลว้กวา่ 1000 ปี แตล่วดลายก็ยงัมี
ความคมชดั เหมือนกบัสรา้งเสรจ็ใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรหีรอืเรยีกตามส าเนียงเขมรวา่ บนัเตียไสร 
หมายถึง ปราสาทสตรหีรอืปอ้มสตร ีอยูห่า่งจากตวัเมืองเสยีมเรยีบไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 30 กิโลเมตร ใกลก้บัแม่น  า้เสยีมเรยีบในบรเิวณท่ีเรยีกวา่ อิศวรปรุะ หรอืเมืองของพระอิศวร
นั่นเอง 
ปรำสำทบำยน ปราสาทบายนอยูใ่นบรเิวณใจกลางของนครธม สรา้งในปีพทุธศตวรรษท่ี 18 รชัสมยั
ของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพทุธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็นปราสาท
หลวงประจ ารชัสมยัพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 ปราสาทบายนถกูสรา้งโดยการน าหินมาวางซอ้นๆ กนัขึน้เป็น
รูปรา่ง แมจ้ะเป็นปราสาทไม่ใหญ่โตเทา่นครวดั แต่มีความแปลกและดลูีล้บัทัง้ปราสาทมีแต่ใบหนา้คน 
หากขึน้ไปยืนอยูภ่ายในปราสาทนีไ้ม่วา่มมุไหนก็หาไดร้อดหลดุพน้จากสายตาเหลา่นีไ้ดเ้ลย คนสว่นมาก
เช่ือกนัวา่ยิม้บายนคือการจ าลองใบหนา้ของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 มาไวบ้นยอดปรางคท์ัง้ 4 ทิศ โดย
สายตาท่ีมองลงต ่านัน้เป็นการมองราษฎร สว่นจ านวนปรางค ์54 ยอดท่ีมีแตด่ัง้เดิมนัน้แทนจ านวนจงัหวดั 
54 จงัหวดัท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปกครองในยคุนัน้ 



 

 
ปรำสำทตำพรหม ปราสาทตาพรหมจดัไดว้า่เป็นวดัในพทุธศาสนาและเป็นวิหารหลวงในสมัยพระ
เจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทางเขา้ประกอบดว้ยโคปรุะชัน้นอกและ
ชัน้ใน บรเิวณผนงัท่ีอยูเ่ช่ือมระหวา่งโคปรุะชัน้นอกและ
ชัน้ในมีการสลกัภาพตามคติธรรมของพทุธศาสนานิกาย
มหายาน ปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1729 เพื่อ
อุทิศใหแ้ก่พระราชมารดาของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 คือ
พระนางชยัราชจุฑามณีผูเ้ปรยีบประดจุกบัพระนาง
ปรชัญาปรมิตา ซึ่งหมายถึงเม่ือพระองคเ์ป็นอวตารของ
พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร พระราชมารดาของพระองคจ์ึงเปรยีบดงัพระนางปรมิตาเช่นกนั 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (มือ้ที่ 4) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

นครวัด หรอืปราสาทนครวดั กนัสกัครัง้ ปราสาทนครวดั เป็นสิ่งก่อสรา้งทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสดุของโลก เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลก ท่ีถกูบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ "เมืองพระนคร" 
ตวัเทวสถานถือเป็นท่ีสดุของสถาปัตยกรรมเขมร ในสมยัท่ียงัรุง่เรอืง ในอาณาบรเิวณปราสาทอนักวา้ง
ใหญ่ ไดถ้กูก่อสรา้งดว้ยหินทรายขนาดมหมึา น ามาเรยีงรายตอ่กนัและสลกัลวดลายอยา่งงดงาม กวา่จะ
ไดหิ้นมาแตล่ะกอ้นตอ้งชกัลากมาจากเขาพนมกเุลน ชึ่งอยูห่า่ง 



 

 
ออกไปถึง 50 กิโลเมตร ตอ้งใชแ้รงงานคนและสตัวม์านบัไม่ถว้น ใชช้่างแกะสลกั 5,000 คน ใชเ้วลาสรา้ง
รว่ม 100 ปี การจะน าหินขนาดใหญ่แตล่ะกอ้นมาสรา้งเป็นปราสาทท่ีงดงามไดข้นาดนี ้จะตอ้งมีการวาง
ผงัแบบแปลนในการก่อสรา้งมาเป็นอยา่งดี ซึ่งถือไดว้า่เป็นฝีมือของวิศวกรชัน้เอกในสมยันัน้กนัเลยทีเดียว 
ตวัปราสาทสงู 60 เมตร ตัง้อยูบ่นฐานสงูตามคติของศนูยก์ลางจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยปราสาท 5 หลงั มีคู
น  า้ลอ้มรอบตามแบบอยา่งของมหาสมทุรท่ีลอ้มรอบเขาพระสเุมรุ ก าแพงดา้นนอกลว้นแตเ่ป็นงาน
แกะสลกัเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระเจา้สรุยิวรมนัท่ี 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ 
รูปแกะสลกัท่ีมีช่ือท่ีสดุก็คือรูปท่ีเทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรดว้ยเขาพระสเุมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันาง
อปัสรอีกถึง 1,635 นาง ท่ีทัง้หมดแตง่กายและทรงผมไม่ซ  า้กนัเลย ลองหาดกูนัใหดี้ๆ จะมีนางอปัสรท่ียิม้
เห็นฟันเพียงองคเ์ดียวเทา่นัน้ ปราสาทนครวดัไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอยา่งดี จนเป็นศนูยก์ลางทาง
ศาสนาท่ีส  าคญัเพียงแหง่เดียวท่ียงัเหลอืรอดมาจนถึงปัจจบุนั และไดก้ลายมาเป็นสญัลกัษณข์องประเทศ
กมัพชูานั่นเอง 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น  บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (มือ้ที่ 5) 

อังกอร ์ไนท ์มำรเ์ก็ต (ANGKOR NIGHT MARKET) อิสระใหท้า่นไดเ้ท่ียวชมพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมืองท่ีมีใหเ้ลอืกมากมายหลายอยา่งไดต้ามอธัยาศยั 
จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั   พัก ระดับ 4 ดำว หรือเทยีบเท่ำ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันทีส่ำม  วัดพระพรหมรัตน ์-ตลำดซำจ๊ะ -สนำบนิเสียมเรียบ-สนำมบนิดอนเมอืง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที่ 6) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 วัดพระพรหมรัตน ์ภายในพระวิหารของวดั มีพระนอนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสรา้งดว้ยกาบเรอืของพระช่ือดงัท่ี
ช่ือวา่ Preah Ang Chong Han Hoy ท่ีเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวพนมเปญ และ กัมพชูา มาตัง้แต่สมัย 
พ.ศ.1900 ภายในโบสถมี์พระประธานท่ีถูกสรา้งอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางดา้นหลงัพระองคใ์หญ่
นัน้ นกัท่องเท่ียวก็จะไดพ้บพระนอน ท่ีนอนซ่อนตวัอยู่ดา้นหลงัอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวดัมี
ศาลารายท่ีประดับตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะแบบใหม่ท่ีศิลปินแนวใหม่ของกัมพูชา
สรา้งสรรคข์ึน้มีเอกลกัษณแ์ตกตา่งตรงเลน่ความนนูต ่าท่ียื่นออกมาจากฝาผนงัใหด้มีูมิติมากขึน้นั่นเอง 

ตลำดซำจ๊ะ แหลง่ซอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ เป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมีอาคารรา้นคา้ท่ีสรา้งในยุคท่ีฝรั่งเศส
เขา้มาปกครอง รูปทรงทางสถาปัตยส์ว่นมากจึงออกไปแนวยโุรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายท่ีระลกึท่ีเป็นสนิคา้
พืน้เมืองของเขมร ดา้นหนา้ตลาดจะเป็นผลติภณัฑข์องแหง้จากโตนเลสาบ ไดแ้ก่ปลากรอบ หรอืปลาย่าง 
ปลาช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลาท่ีอยู่ในโถ เช่นปลารา้ ปลาหมกัชนิดตา่งแบบเขมร  ลกึเขา้ไปในตลาด
จะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกัและผลไม้ต่างๆ บางอย่างก็น าเขา้จากไทย สว่นอีกซีกหนึ่งจะเป็นตลาด
ปลาสดๆท่ีมาจากทะเลสาบโตนเล มีปลาหลากหลายชนิดมาก เด่นๆ ก็มีปลาเนือ้อ่อน ปลาดุก ปลากด 
ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบรเิวณหนา้ตลาดจะคกึคกัไปดว้ยคนทอ้งถ่ินและนกัทอ่งเท่ียว หากมีเวลาก็
นา่จะใชบ้รกิารรถสามลอ้ของเขมรพาเท่ียวรอบเมืองเสยีมเรยีบในราคาไม่แพงนกัอีกดว้ย  

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำติเสียมเรียบ 
12.25 น.    เหินฟ้ำสู่ เมืองไทย โดยสำยกำรบินแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD 611 (ใช้เวลำบินประมำณ 1 

ช่ัวโมง 5นำที)  
13.30 น. เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกับควำมประทับใจ 

--------------------------- ขอบคณุทกุทา่นท่ีใชบ้รกิาร --------------------------- 

  CAMBODIA   
 

** หมำยเหตุ **  
1. ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำทปิคนขับรถ และมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นทำ่นละ 600 บำท/ต่อทำ่น 
2. เดก็อำยุเกิน 2 ขวบ เก็บทปิ เทำ่กับ ผู้ใหญ่ ตำมข้อ1.  
3. โปรดตรวจสอบรำคำก่อนท ำกำรจอง 

 

 



 

ราคาPackage tour เสยีมเรยีบ นครวดั นครธม 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคาเริม่ตน้ทา่นละ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

8-9 14,999.- 2,000.- 

5-7 17,999.- 2,000.- 

3-4 18,999.- 2,000.- 

2 19,999.- 2,000.- 

*กอ่นท าการจองเช็คราคาอกีคร ัง้* 

อัตรำค่ำบริกำรรวม 
ค่ำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีสนำมบิน ไป-กลับ  
ค่ำน ้ำหนักสัมภำระในกำรเดนิทำง 20 กิโลกรัม / 1 ท่ำน 
ค่ำที่พักตำมระบุในรำยกำรพักห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่ำ 
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุอยู่ในรำยกำร 
ค่ำไกดท์้องถ่ิน 
ค่ำรถรับ-ส่งตำมสถำนท่องเที่ยวที่ระบุตำมรำยกำร 
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่ระบุอยู่ในรำยกำร 
ค่ำประกันภยักำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษำพยำบำล 500,000 ตำมเงื่อนไข
กรมธรรม ์

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่ำเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซือ้ตั๋วเดี่ยวทั้งนีขึ้น้อยู่กับเงื่อนไขสำยกำรบิน 
ค่ำน ้ำหนักสัมภำระน ้ำหนักเกินจำก 20 กิโลกรัม / 1 ท่ำน ตำมที่ระบุไว ้ 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น มนิิบำร ์ค่ำโทรศัพท ์ค่ำอินเตอรเ์น็ท ค่ำทิปยกกระเป๋ำ ค่ำทิป
พนักงำนเสิรฟ์ต่ำงๆ ฯลฯ  
ค่ำอำหำรและเคร่ืองดืม่ นอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร 
ค่ำท ำหนังสือเดนิทำง ค่ำวซี่ำต่ำงชำติและค่ำแจ้งเข้ำ-ออกประเทศ ของคนต่ำงด้ำว หรือเอกสำรอ่ืนๆที่พึงใช้
ประกอบส่วนตวั 
ค่ำรถรับ-ส่ง นอกสถำนที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตำมรำยกำร 
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%  
ค่ำทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน ส ำหรับ ไกด+์คนขับรถ   ท่ำนละ 600 บำท/ท่ำน   **เด็กจ่ำยทปิเท่ำกับผู้ใหญ่** 

กรุณำแจ้งรำยละเอียด 



 
กรุณำระบุลักษณะห้องที่คุณต้องกำรเพื่อควำมสะดวกสบำยของตัวท่ำนเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ)่ // SINGLE (ห้องเตียงเดีย่ว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หำกไม่มีกำรระบุ ทำงบริษัท ขออนุญำตจดัเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้ำพัก 
หำกท่ำนไมท่ำนอำหำรมือ้ใดมือ้หน่ึง ไมส่ำมำรถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปล่ียนแปลงเมนูอำหำร ในกรณีที่มีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน 
 กรุณำแจ้งกำรไม่ทำนอำหำรบำงประเภท ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 1 อำทิตย ์ หำกท่ำนแจ้งช้ำ อำจท ำให้ทำง
บริษัทฯไม่สำมำรถเตรียมกำรให้ท่ำนไดท้ัน ต้องขออภยัในควำมไม่สะดวก  
ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงรำยช่ือผู้เดินทำง เล่ือนหรือโยกย้ำยวันเดินทำง ได้หลังจำกท ำกำรออกตั๋วโดยสำร
แล้ว  
เงื่อนไขกำรจองทัวร ์ 
1.กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท หำกมีกำรยกเลิกภำยหลัง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนมัดจ ำ
ทั้งหมด เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสำยกำรบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่ำภำษี
น ้ำมันที่ยังมิได้ช ำระ ค่ำทัวรส่์วนที่เหลือ กรุณำช ำระตำมวันที่ใน INVOICE ที่บริษัทก ำหนด 
2.ส่งหลักฐำนกำรช ำระเงิน ทำงไลน ์อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตำมช่องทำงทีท่่ำนสะดวก 
3.ส่งเอกสำรหน้ำพำสปอรต์ ทีม่องเห็นข้อมลูชัดเจน ในช่องทำงที่สะดวก ให้กับทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 
เงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร ์ 

1. แจ้งขอยกเลิกทัวรก่์อนกำรเดนิทำง 30วัน คนืเงินเต็มจ ำนวนที่ท่ำนได้ช ำระมำแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวรก่์อนกำรเดนิทำงน้อยกว่ำ 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจ ำนวนทีท่่ำนได้ช ำระมำแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวรก่์อนกำรเดนิทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินที่ท่ำนช ำระมำแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปที่ทีกำร กำ

รันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำ
ทัวรท์ั้งหมดเน่ืองจำกตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินน้ันๆ  

 
กรุ๊ปออกเดินทำงได ้

1. ยอดจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ออกเดินทำง (ไม่มีหัวหน้ำทัวร)์ 
 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 



 

 เที่ยวบิน, รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทำง เฉพำะผู้มีจุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อท่องเที่ยวเท่ำน้ัน  

 หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหำกอำยุกำรใช้งำน
เหลือน้อยกว่ำ 6เดือนและไมส่ำมำรถเดนิทำงได)้ 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ
จลำจล, ภยัธรรมชำติอันไม่สำมรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือ 
เจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยค่ำทัวรท์ี่ท่ำนไดช้ ำระมำเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยทัวรใ์นรูปแบบเหมำจ่ำย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท ำกำรคืนค่ำใช้จ่ำยไดๆ หำก
ท่ำนใช้บริกำรจำกทำงบริษัทฯไม่ครบรำยกำร เช่น ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ ไม่พักทีเ่ดียวกับที่จัดไว ้ไม่เที่ยวบำง
รำยกำร  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตทุี่เกิดจำกควำม
ประมำทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋ำเกิดสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

 กรณีท่ำนไม่สำมำรถเดนิทำงพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสำรทุกประเภท ไม่สำมำรถโยกย้ำยเล่ือนก ำหนดเดินทำง
ไปใช้ในคร้ังอ่ืนได ้

 รำยละเอียดทุกรำยกำรในโปรแกรม ที่ระบุ อำจมีกำรสลับปรับเปล่ียน รำยกำร อำหำร ที่พัก สถำนที่
ท่องเทีย่ว เพื่อปรับให้เหมำะสมกับ เวลำ สภำพอำกำศ และสถำนกำรณเ์ฉพำะตรงน้ัน โดยมิได้แจง้ให้ท่ำน
ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ทุกอย่ำงเป็นไปดว้ยควำมเหมำะสมและรักษำไว้ซึง่ผลประโยชนร่์วมกันทุกฝ่ำย  

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไมว่่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 
ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นนีแ้ล้วทั้งหมดแล้ว 

 กำรเดินทำงเข้ำประเทศกัมพูชำเป็นไปตำมเงื่อนไขของทำงประเทศกังพชูำ 



 

 กำรเดินทำงเข้ำประเทศไทยเป็นไปตำมเงื่อนไขของทำงผประเทศไทยและศบค.ก ำหนด 
กรุณำตรวจสอบพำสปอรต์ ด้วยตัวท่ำนเอง  

พำสปอรต์ต้องมีอำยุเกิน 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง  
หำกเกิดข้อผิดพลำดไมส่ำมำรถเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   

ก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงใหเ้ข้ำใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชนข์องท่ำน 
 


