
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

18 – 19 สงิหาคม 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 5,995 2,000 WE 30 

25 – 26 สงิหาคม 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 5,995 2,000 WE 30 

01 – 02 กนัยายน 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 5,995 2,000 WE 25 

08 – 09 กนัยายน 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 5,995 2,000 WE 25 

15 – 16 กนัยายน 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 5,995 2,000 WE 25 

22 – 23 กนัยายน 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 5,995 2,000 WE 25 

29 – 30 กนัยายน 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 5,995 2,000 WE 25 

 

 

 

 

 

 

 



    เสยีมเรยีบ องักอรว์ดั 2 วนั 1 คนื 
“นครวดั” 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก / นครธม  

 ปราสาทเลือ่งชือ่ “ตาพรม”  “บายน”  “บนัทายศร”ี ปราสาทสชีมพู 

::: ชอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ซาจะ๊ ซือ้ของฝาก ของพืน้เมอืง ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) 
 

 
 
* ไมร่วม : คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– เสยีมเรยีบ – องคเ์จค องคจ์อม – วดัใหม่ – รา้นจวิเวอรร์ ี ่– ตลาดซาจ๊ะ – 

โชวร์ะบ าอปัสรา 

 

05.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 3  

เคานเ์ตอร ์E สายการบนิไทยสมายล ์(Thai Smile) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก  

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

07.45 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงเสยีมเรยีบ กมัพูชา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที่ยวบนิที่ WE588 (เวลาทอ้งถิน่

กมัพูชา เท่ากบัประเทศไทย) 

08.50 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมราฐ ประเทศกมัพชูา หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านเดนิทางสู่ ศาลพระองคเ์จค พระองคจ์อม ซึง่เปรียบเสมอืนศาลหลักเมอืง พระพุทธรูป

ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงเสยีมราฐ สมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 2 ตามต านานกล่าวว่า องคเ์จค องคจ์อม 

เป็นพี่นอ้งกันและมคีวามศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก อยู่มาวันหนึ่งทัง้สองกลับมาจาก

การท าบุญแลว้ก็นอนหลบัไปไมต่ืน่ข ึน้มาอีกเลย ฝ่ายบดิามารดามคีวามอาลัยทัง้สองเป็นอยา่งมาก

จงึไดส้รา้งพระพุทธรูปขึน้สององค ์ศาลแห่งนี้จะมชีาวเขมรมากราบไหวส้กัการะขอพรกันอยูต่ลอด 

เชญิท่านขอพรตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านชม วดัทไม(ใหม่) 

(Wat Thmei) เ ป็ น วั ด ที่ ส ร ้า ง

อนุสรณ์สถาน เมรุุส าหรับเก็บโครง

กระดกูชาวเขมรทีไ่มย่อมออ่นนอ้มใน

การเขา้เป็นสมาชกิของเขมรแดง จงึเกดิการ 

ฆ่าลา้งเผ่าพันธ์ข ึน้ โดยเฉพาะพวกชนชัน้ที่มี

ความรูค้วามสามารถ ทหารและประชาชนโดน

พวกเขมรแดงฆาตกรรมเป็นจ านวนมาก ภายในวดัยงัมกีารจดัแสดงรูปภาพเกีย่วกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ใหท้่าน

ไดช้มอกีดว้ย เชญิท่านเดนิชมภายในวัดจนถงึเวลา นัดหมาย 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ชม รา้นจวิเวอรร์ี ่ชือ่ดงัทีร่วบรวมสนิคา้ขึน้ ชื่ อ แ ล ะ มี ค ว า ม

สวยงามจากหลายแห่งของกัมพูชา อสิระใหท้่าน เลือกชมสินคา้ตาม

อัธยาศัย. น าท่านชม ศูนยส์อนวชิาชพีทุกสาขา เช่น การทอผา้ การ

แกะสลกัหนิและแกะสลกัไม ้ของขึน้ชือ่ของกมัพูชา 

 น าท่าน ช้อปป้ิงทีต่ลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชญิ ท่านชอ้ปป้ิงเลือกซือ้

สนิคา้ทอ้งถิน่ของเมอืงเสยีมเรียบ อาทเิช่น เสือ้ยดื ลวดลายนครวัดหรือ

ปราสาทตา่งๆ ไมแ้กะสลกั ผา้พันคอ ผา้ทอ พวงกญุแจ เครือ่งเงนิและสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย  อสิระท่านชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟตอ์นิเตอรเ์นช ัน่แนล) พรอ้มชมการแสดงชุดระบ าอปัส

รา ศลิปะพืน้บา้นทีส่วยงามและการแสดงพืน้บา้นอืน่ๆอกีมากมายใหทุ้กท่านไดช้มอยา่งเพลดิเพลนิ 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  Monoreach Angkor Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

*Night Time ยามค ่าคืน ท่านสามารถออกมารีแลกซ์เที่ยวชมถนนคนเดิน “Walking Street” 

ลกัษณะคลา้ยถนนคนเดนิขา้วสารเมอืงไทย แหลง่รวมตวัของนักท่องเที่ยวทุกสารทศิ 

ที่นี่ท่านสามารถเลอืกซือ้ของ น่ังชวิจบิเบยีร์,แดนซม์ซีอยส าหรับ Pub Street หรือจะ

หาของทานเลน่ไดต้ามอธัยาศยั.  

 

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

– นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม ◄ – สนามบนิเสยีมเรยีบ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

*OPTION TOUR ► ปราสาทบนัทายศร ี , นครวดั , นครธม , 

ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรม ◄  

 (ค่าใชจ้่ายออพชั่นทัวร์ท่านละ 2,000 บาท รวมอาหาร

มือ้กลางวนั  กรุณาแจง้ขณะจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง 3 

วนั) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทบนัทายศร ีหรอื บนัเตยี

ไสร หมายถงึ ปราสาทสตรหีรอืป้อมสตร ีอยูห่า่งจาก

ตัวเมอืงเสยีมราฐไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กโิลเมตร ใกลก้ับแม่น ้าเสยีมราฐในบรเิวณที่

เรียกว่า อศิวรปุระ หรือเมอืงของพระอศิวร ปราสาทแห่งนี้สรา้งอทุศิถวายพระอศิวรภายใตพ้ระนามว่า "ตรีภวู

นมเหศวร" หรอื "ผูเ้ป็นใหญ่แหง่โลกทัง้สาม" ปราสาทมขีนาดเล็ก สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูซึง่หายาก สรา้ง

ขึน้เมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ในตอนปลายของสมัยพระเจา้

ราเชนทรวรมันที่ 2 และเสร็จในสมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 5 ภาพสลัก ณ ปราสาทบันทายศรี นอกจากความ

งดงามในฝีมอืการสลกัแลว้ ยงัมคีณุคา่เกีย่วกบัมนุษยอ์ยา่งมาก เห็นไดจ้ากความรูส้กึทีแ่สดงออกมาจากภาพ

เหล่านัน้ ซึง่เป็นพยานหลักฐานชิน้แรก ที่ท าใหท้ราบเกีย่วกับชวีติของชาวขอมในตน้พุทธศตวรรษที ่16 ให ้

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


ท่านไดช้มภาพแกะสลักที่สวยงามตัง้แต่ประตูทางเขา้จนถงึดา้นใน ชมโคปุระหรือซุม้ ประตูที่มลีวดลายที่

สวยงามมาก เชญิเก็บภาพตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

ไฮไลท์  น าท่านเดินทางเขา้สู่ นครวดั (Angkor Wat) ศาสนสถานตัง้อยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียม

ราฐ ประเทศกมัพูชา ถูกสรา้งขึน้เมือ่พุทธศตวรรษที ่17 ในรัชสมยัของพระเจา้สรุยิวรมนัที ่2 โดยปราสาทนคร

วัดใชเ้วลาสรา้งประมาณ 100 ปี และใชช้่างแกะสลัก

ลวดลายมากถงึ 5,000 คน ใชเ้วลานานถงึ 40 ปี ถงึจะ

เสร็จ ตัวปราสาทประกอบไปดว้ยตน้เสาร์ 1,800 ตน้ 

น ้าหนักตน้ละ 10 ตัน ใชแ้รงงานชา้งมากถงึ 40,000 

เชือก ซึง่ทัง้คนและชา้งจะตอ้งขนหนิต่างๆ โดยการ

ลากชักจูงมาจากเขาพนมกุเลนโดยมรีะยะห่างมากถงึ 

50 กิโลเมตร เพื่อสรา้งปราสาท เขา้ชม  “มหา

ปราสาทนครวดั”  1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ชมภาพแกะสลกัหนิทรายนูนต า่ทีร่ะเบยีงคตทัง้ 4 ดา้น 

ซึง่แกะสลักเป็นเรือ่งราวตา่ง ๆ  มากมาย อาทเิช่น การยกทัพของชาว

ขอม, ภาพการกวนเกษียรสมทุร, ภาพมหากาพยร์ามยณะและชมภาพ

แกะสลกัของนางอปัสรา ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประวตัศิาสตรพ์รอ้มฟังบรรยายประวตัทิีน่่าสนใจ 

*OPTION TOUR ► เปิดประสบการณ์แบบใหม่ ข ึน้บอลลูนชมววิเมอืงเสยีมเรยีบ ชมนครวดัในมุมสูง เก็บภาพ

ประทบัใจ (ค่าใชจ้่ายท่านละ 1,000 บาท ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที สามารถจองและช าระไดท้ีห่ัวหนา้ทัวร์

คะ) 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 น าท่านสู่ นครธม (Angkor Thom)  ชมสะพานนาคราช  ก่อนจะ

เขา้สู่ตัวเมอืงนครธม จะเป็นสะพานขา้มคูน ้าทีม่ศีลิปกรรมลอยตัวของ

เหลา่เทวดา และอสรูทีฉุ่ดดงึตวันาคขนาบสองฝ่ังทางเดนิโดยดา้นฝ่ัง

ซา้ยจะเป็นเทวดา ส่วนดา้นฝ่ังขวาจะเป็นอสูร ซึง่เป็นการแสดงภาพ

เลา่เรือ่งตอนกวนเกษียรสมทุร เพือ่ท าน ้าอมฤตของเหลา่เทวดาน่ันเอง 

เมอืงนครธม ถือเป็นอาณาจักรขอมทีรุ่่งโรจน์ถงึขดีสุดในชว่งรัชสมยั

พระเจา้ชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิง้ร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมา

ในอดตีใหเ้ราไดย้อ้นเวลาเขา้ไปสัมผัสไดอ้ย่างไกลช้ดิ  นอกจากนี้ยงั

มปีราสาทหลกัประจ ารัชสมยัของพระองค ์ทีม่รีูปแบบการสรา้งแตกตา่ง

ไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกมัพูชา ทีเ่ราไมค่วรพลาดชมเป็นอยา่งยิง่ 

 น าท่านชม ปราสาทบายน (Bayon) สัมผัส “รอยยิม้บายน” ศูนยก์ลางของนครธมหรืออังกอร์ธม เป็นสุด

ยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคอืในรัชสมัยของเจา้ชัยวรมันที่ 7 

ไม่มีคูน ้ าและก าแพงลอ้มรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรูปแบบการ

ก่อสรา้งที่โดดเด่น ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทว

พักตร์ 4 หนา้ หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของ

ประชาชน   

 น าท่ านชม  ปราสาทตาพรม  (Ta Prohm)  ปราสาทในกลุ่ม

ตะวนัออกของเมอืงพระนคร  ในอดตีจดัเป็นวหิารหลวงในพุทธศาสนา

นิกายมหายาน  ของพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 แมป้ราสาทตาพรหมไม่ใช่

ปราสาทใหญ่โตและมีความส าคัญเทียบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มี

นักท่องเทีย่วจ านวนมากที่ยงันิยมรากอันใหญ่โตของ ตน้สะปง ทีเ่กาะ

กมุเหนือปราสาท และประการส าคญั ทรงสรา้งเพือ่อทุศิใหแ้ก่พระราช

มารดาของพระองคเ์อง 

*ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ออพช ัน่ทวัร ์ปราสาทบนัทายศร ี, นครวดั , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรม  

อสิระทา่นพกัผอ่นทีโ่รงแรมหรอืจะออกมาเดนิบรเิวณโรงแรมชอ้ปป้ิงซือ้ของฝาก จนถงึเวลานดัหมาย. 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (บฟุเฟตอ์นิเตอรเ์นช ัน่แนล) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์,

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%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


หัวหนา้ทัวร์,คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทัวร.์ 

21.25 น.     กลบัเขา้สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิ WE591 

22.30 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ........... 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ : รายการทัวรท์่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ที่ไมไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืว่า

ลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทุกกรณี. 

 

*หมายเหต ุ: ประเทศทีไ่ดร้บัการยกเวน้คา่วซีา่เขา้ประเทศกมัพชูา ไทย / ลาว / เวยีดนาม / สงิคโปร ์/ มาเลเซยี 

นอกเหนอืจากทีแ่จง้มาจะตอ้งด าเนนิการท าวซีา่คะ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ
ต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ (กรณีตา่งชาตไิมเ่ก็บคา่ทวัรเ์พ ิม่ แตจ่ะตอ้งจา่ยคา่วซีา่(หนา้
ดา่น) ทา่นละ 1,500 บาท กรณุาเตรยีมรปูถา่ย 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู ยืน่เมือ่ถงึประเทศกมัพชูา 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทางและ
เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดินทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

สว่นทีเ่หลอื  

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร /หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก
ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 



 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุ้กกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดินทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดินทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดินทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดินทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึ้น ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 


