
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGHLIGHT 

- บินภายใน ไม่ต้องนั่งรถนาน ให้ทุกท่านได้เต็มอิม่กบัสถานที่ท่องเที่ยว 
- ชมความสวยงามของพระราชวงัเขมรินทร์ ทีไ่ด้รับอทิธิพลมาจากพระบรมราชวงัของไทย 
- นมสัการพระแก้วมรกตของเขมร ทีว่ดัพระแก้ว 
- เทีย่วชมนครวดั นครธม 

- ชมโชว์การแสดงชุดระบ าอปัสราศิลปะพืน้เมืองของกมัพูชา 
- ช้อปป้ิงเลือกซ้ือของทีร่ะลกึที ่ตลาดรัสเซีย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ –  เสียมเรียบ - พระองค์เจก็ พระองค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ                                                        (-/-/D) 

09.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูที่  8 เคาว์เตอร์ Q สายการบิน    
LANMEI AIRLINE (LQ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

12.00 น. ออกเดินทางสู่เสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINE เที่ยวบินที่ LQ 671  
 แวะรับ-ส่งผู้โดยสารที่สนามบินพนมเปญ ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที ***ไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง 
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินเสียมเรียบ ประเทศกมัพูชา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ พระองค์เจก็ พระองค์จอม  สถานท่ีท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อคน
ในทอ้งถ่ินภายในศาลมีพระพุทธรูปท่ีอยูใ่นพระอิริยาบถยืนอยูส่ององค์ มีช่ือว่าองค์เจ็ก(องคสู์ง) และพระองค ์ 
จอม (องค์เต้ีย) ซ่ึงพระทั้งสององคน้ี์ยงัถือเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบท่ีมีผูค้นหลัง่ไหล
มาสกัการะไม่ขาดสาย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซาจ๊ะ เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิเช่น ผา้พนัคอ เส้ือยืด
ลายนครวดั  หิน-ไมแ้กะ  สลกั และสินคา้พ้ืนเมือง เพ่ือเป็นของฝากคนทางบา้น 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าที่พกั โรงแรม Angkor Holiday หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่สอง  ปราสาทบันทายศรี - นครวดั – นครธม - ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – โชว์ระบ านางอัปสรา  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ระยะทางห่างจากเมืองเสียมเรียบประมาณ 37 กิโลเมตร เป็นปราสาทหิน
ขนาดเลก็ สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูในปี พ.ศ.1510 บนัทายศรี ไดฉ้ายาว่าเป็นรัตนชาติแห่งศิลปะกมัพูชาเพราะ
ความสวยงาม และฝีมือการแกะสลกั และคุณค่าเก่ียวกบัมนุษย ์อยา่งลึกซ้ึงเห็นไดจ้ากความรู้สึกท่ีแสดงออกมา
จากภาพเหล่านั้ น จากนั้ นน าท่านชม ส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  ปราสาทนครวัด  ท่ี
เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดท่ีบรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถือว่าเป็นสถาน
ท่ีสุดยอดของการเดินทางไปในคร้ังน้ี ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ.1650โดยพระเจ้าสุริยวรมนัท่ี 2 โดยถวายเป็น
พุทธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนับหม่ืนองค์ ชมภาพแกะสลกันูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซ่ึงเป็นพิธีกรรม
โบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัท่ี 1 โดยมี
ภาพกองทพัของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู ่

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพระนครหรือนครธม ผา่นชมสะพานนาคราช เพ่ือเขา้สู่เมืองนครธม ซ่ึงเป็นสะพานท่ี
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 กษตัริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมืองนครธม ประตูเมือง ท่ีมียอดเป็นรูปพระ
โพธิสตัวห์ันพระพกัตร์ไปทั้ง 4 อาณาจกัรเขมร สถาปนาข้ึนในปลายคริสต์ศวรรษท่ี 12 โดยพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 
7 มีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือของนครวดั ภายในเมืองมีส่ิงก่อสร้างมากมายนบั
แต่สมยัแรกๆ น าทุกท่านเขา้ชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีสองท่ีควรมาเท่ียว

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


 

 

 

 

 

 

 

 

ชมเม่ือมาเยือนองักอร์ สร้างข้ึนเม่ือปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ในรัชสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ปราสาท
บายนสร้างข้ึนจากหินทรายและเป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เม่ือมองจากดา้นนอก จะแลดูคล้ายกบัเขา
วงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างข้ึนตามแบบแผนของยนัตระ ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของ
พุทธศาสนาของอินเดีย เป็นสัญลกัษณ์ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสัญลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงั
ศักด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดู เม่ือได้เข้าไปสัมผสัยงัปราสาทแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นเสน่ห์ท่ีประทบัใจของปราสาทแห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) 
เป็นปราสาทท่ีถูกท้ิงร้างมานานถึง 500 ปี สร้างข้ึนในปีพ.ศ.1729 เป็นปราสาทหินในยคุสุดทา้ยของอาณาจกัร
ขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวดัทาง
พุทธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกัอนัเป็นเร่ืองราวทางพุทธประวติั นิกายมหายาน ทั้งหน้า
บนัและทบัหลงั แต่ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 8 ท่ีทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลง
ให้เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดดัแปลงให้เป็นศิวะลึงค ์ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพ้ืนเมืองระบ านางอัปสราอันตระการตา อ่อนช้อย
สวยงาม 

 น าท่านเข้าที่พกั โรงแรม Angkor Holiday หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่สาม  เสียมเรียบ - พนมเปญ (บินภายใน) – พระบรมราชวัง – วดัพระแก้ว - เรือนจ าตวลแสลง – วดัพนม –  
                             ตลาดรัสเซีย                                                                                                                                            (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ เพ่ือเดินทางกลบัสู่พนมเปญ 

08.15 น. ออกเดินทางสู่นครพนมเปญ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINE เที่ยวบินที่ LQ670 
09.00 น. เดินทางถึงสนามบินพนมเปญ  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace Of Phnom Penh) พระบรมราชวงัจตุ

มุขสิริมงคลเป็นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษตัริยก์มัพูชา พระเจ้าแผน่ดินกมัพูชาเสดจ็ประทบั
ท่ีน้ีนบัแต่แรกสร้างใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทบัท่ีอ่ืนเม่ือบา้นเมืองวุ่นวายเพราะเขมรแดงเรืองอ านาจ 
ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแห่งน้ีว่า "พระราชวังเขมรินทร์" พระบรมราชวังน้ีสร้างข้ึนหลังจากท่ี
พระบาทสมเดจ็พระนโรดม พรหมบริรักษ์ ทรงยา้ยเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายงักรุงพนมเปญในช่วงกลาง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จากนั้นท าท่านสู่ พระเจดีย์เงนิหรือ วดัพระแก้ว เหตุท่ีเรียกว่า พระเจดียเ์งิน เพราะว่า พ้ืน
ของอาคารปูลาดดว้ยแผ่นเงินกว่า 5,000 แผน่ แต่ละแผน่หนกัมากกว่า 1 กิโลกรัม รวมน ้าหนกัทั้งส้ิน 5 ตนั แต่
คนส่วนใหญ่รู้จกักนัในนาม "วดัพระแก้วเขมร" ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของกมัพูชาอยู่
สององค์คือ พระแก้วมรกตสมยัศตวรรษท่ี 17 และพระพุทธรูปทองท่ีหล่อดว้ยทองค าบริสุทธ์ิ 90 กิโลกรัม 
ประดบัดว้ยเพชร 9,548 เมด็ เมด็ท่ีใหญ่ท่ีสุดหนกัถึง 25 กะรัต 



 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑ์เรือนจ าตวลแสลง เป็นหน่ึงในสถานท่ีสะเทือนอารมณ์มากท่ีสุด เดิมเป็นโรงเรียน 
แต่ภายหลงัเขมรแดงเปิดเป็นศูนยก์ลางของการทรมานนกัโทษรวมกนัอยู่ท่ีน่ีนบัพนัและมีนกัโทษนบัสิบคนท่ี
จะตอ้งเสียชีวิตในแต่ละวนั มีภาพถ่ายของนกัโทษและค าอธิบายเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน จากนั้นน าท่านชม วัดพนม 
(Phnom Temple) วดัพนมเป็นวดัท่ีส าคญัมาก ซ่ึงกรุงพนมเปญก็มีท่ีมาจากวดัแห่งน้ีดว้ย ดงัมีต านานพ้ืนบา้น
กล่าวว่า เม่ือราวหกร้อยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูห้น่ึงช่ือเพ็ญ ไดไ้ปพบพระพุทธรูปน ้ าพดัมาเกยฝ่ังหลาย
องค์ นางมีศรัทธาแก่กล้าในพระศาสนา จึงได้สร้างวดัข้ึนบนยอดเขาท่ีอยู่ใกล้ๆ กนัเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปเหล่านั้น แมเ้ขาลูกน้ีจะสูงเพียง 27 เมตร แต่ก็ถือเป็นเขาท่ีสูงท่ีสุดในละแวกน้ี จึงเรียกกนัเร่ือยมา
ว่า "พนมเปญ" แปลว่า "เขายายเพ็ญ" จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดรัสเซีย เลือกสินคา้ท่ีระลึก ท่ีมาจาก จีน
เวียดนาม กมัพูชา  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
น าท่านเข้าที่พกั โรงแรม Samnang Laor Phnom Penh Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ส่ี  พนมเปญ  -  กรุงเทพฯ                                                                                                                             (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินพนมเปญ เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
10.10 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINE เที่ยวบินที่ LQ 670 
11.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

************************************** 
ข้อควรควรทราบ : 

ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
-ออกเดินทาง 6-10 ท่านขึน้ไปไม่มีหัวหน้าทวัร์ มไีกด์ท้องถิ่นคอยให้การบริการ  
-ออกเดินทาง 15 ท่านขึน้ไปมีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทยคอยให้การบริการ  

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่  
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

พกักับ  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักับ  
2 ผู้ใหญ่  
มีเตยีง 

พกักับ  
2 ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

27-30 มิ.ย.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 
04-07 ก.ค.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 
13-16 ก.ค.62 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 
18-21 ก.ค.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 
26-29 ก.ค.62 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 
01-04 ส.ค.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 
09-12 ส.ค.62 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 
15-18 ส.ค.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 
22-25 ส.ค.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

29 ส.ค.-01 ก.ย.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 
05-08 ก.ย.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 
12-15 ก.ย.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 
19-22 ก.ย.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 
26-29 ก.ย.62 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

โปรแกรมทวัร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัทีท่่องเทีย่วตามความเหมาะสม 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรานี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 15 กก.  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ลว่งหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 5 USD. X 4 วนั = 20 USD./ท่าน 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
❖ ออกเดินทาง 6 คน ไม่มีหัวหน้าทัวร์  // หากมีลูกคา้ครบ 15 ท่าน  มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าห้องพกั ฯลฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่ น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้ง ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจท าให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
❖ โรงแรมอนุญาตให้มีผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให้ (Extra Bed)  
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าห้องพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
❖ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
❖ น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
❖ กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
❖ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
  


