
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
1 

รหสัโปรแกรมทวัร ์COM3D2N-WE-W02 

 

 
นครวดั นครธม ลอ่งเรอืโตนเลสาบ 
จุดเด่น 

 

 ลอ่งเรอืสมัผัสวถิชีวีติภายในโตนเลสาบ 
 ชม 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ณ ปราสาทนครวดั 
 ชมโชวร์ะบําอัปสรานาฎศลิป์พืน้เมอืงทีง่ดงาม 

 เต็มอิม่กับอาหารบฟุเฟตน์านาชาต ิ
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต / ตลาดซาจ๊ะ 
 ทอ่งราตร ีแสง ส ีเสยีง จบิเบยีรร์าคาประหยัด ณ Pub street 

 
 
ชือ่โปรแกรม นครวดั นครธม ล่องเรอืโตนเลสาบ      
จ านวน 3 วนั 2 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 1 โปรแกรม 
สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ – เสยีมเรยีบ – ศาลองคเ์จ็ก องค์
จอม – ทุง่สงัหาร – โตนเลสาบพนมบาเค็ง – ตลาดไนทม์าเก็ต – Pub 
street                              

ทีพ่กั Angkor Holiday Hotel หรอืเทยีบเทา่ มือ้อาหาร ☐ เชา้ ☒ กลางวนั ☒ ค า่ 

เวลา รายละเอยีด 

 
04.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 3 

เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ THAI SMILE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
07.25 น. ออกเดนิทางสู ่กมัพชูา โดยเทีย่วบนิท ีWE588 
 
08.20 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยาน เสยีมเรียบ ประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง และด่าน

ศุลกากรแลว้ จากนัน้นําท่านสักการะ องคเ์จ็ก องค์จอม พระพุทธรูปพีน่อ้งคู่บา้นคู่เมอืงชาวเสยีม
เรียบมาชา้นานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร เปรียบเสมือนศาลหลักเมือง สิง่ศักดิส์ทิธิ์
คูบ่า้นคูเ่มอืงของเสยีมเรยีบ ชาวบา้นและนักทอ่งเทีย่วนยิมมากราบไหวส้กัการะ ละขอพรองคเ์จ็กกับ
องคจ์อม เป็นพีน่อ้งกัน และมคีวามเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาอยา่งมาก วันหนึง่หลังจากไปทําบญุ
กลับไปก็นอนหลับไมต่ืน่ขึน้มาอกี บดิามารดามคีวามเสยีใจและอาลัยกบัลกูสาวทัง้สองคนอยา่งมาก 
จงึไดส้รา้งพระพทุธรปูขึน้มาสององค ์องคใ์หญน่ามวา่องคเ์จ็ก องคเ์ล็กเป็นนอ้งนามวา่องคจ์อม เป็น
พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงของเมอืงเสยีมราฐ ประชาชนทีน่ี่ใหค้วามเคารพนับถอือยา่งมาก จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางไปชม ทุ่งสังหาร Killing Field  เป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วประสงคท์ีจ่ะไปศกึษาเกีย่วกับ
การสังหารหมู่ในกัมพูชาในยุคเขมรแดง วัดใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่สังหารคนในยุคนัน้ โดยเรา
สามารถเห็นหัวกะโหลกเป็นรอ้ยทีถ่กูสงัหาร 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางไป โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ําจดื นําท่านล่องเรอื ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ชมวถิชีวีติภายในโตนเลสาบ เป็นแมน้ํ่าธรรมชาต ิและเป่ียมดว้ยระบบนเิวศ 
ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นัน้อุดมดว้ยพันธุป์ลาชกุชมุมากกว่า 300 ชนดิ บนพืน้ทีป่ระมาณ 7,500 
ตารางกโิลเมตร มคีวามยาวถงึ 500 กโิลเมตร และมคีวามลกึถงึ 10 เมตร โตนเลสาบจงึเป็นลักษณะ
ภมูปิระเทศทีสํ่าคัญทีสุ่ดในประเทศกัมพูชาทีห่ล่อเลีย้งชาวกัมพูชาทีอ่าศัยอยู่โดยรอบนี้เป็นพัน ๆ 
คน ในพืน้ทีข่องแมน้ํ่าโตนเลสาบมชีาวประมงนับหมืน่ชวีติทีอ่าศัยอยู ่มชีมุชนทีเ่รยีกว่าหมูบ่า้นลอย
น้ํา นอกจากนัน้ยังมโีรงเรยีน สํานักงานราชการ โบสถ์ เช่นเดยีวกันกับชมุชนทีอ่ยู่บนบก ชุมชนนี้
ผูค้นอยูต่ามแบบพอเพยีงโดยอาศัยอยูใ่นบา้นลอยน้ําเคลือ่นทีไ่ปตามระดับน้ําขึน้ลงของแมน้ํ่าโตนเล
สาบและประกอบอาชพีประมง เลีย้งปลา ใหท้า่นสมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ นําทา่น
กลับสูต่ัวเมอืง จากนัน้นําท่านเดนิทางไปชมพระอาทติยต์กที่ เขาพนมบาเค็ง ซึง่สามารถมารถมอง
เห็นววิของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได ้อยา่งชดัเจน ตัง้อยูบ่นยอดภเูขา 75 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล ใกล ้ๆ กบัปราสาทนครวัด และเมอืงนครธม จังหวัดเสยีมราช ประเทศกัมพูชา สรา้งใน
สมยัของพระเจา้ยะโสวรมนัที ่1 พ.ศ. 1432 – 1453 เป็นศาสนาสถานฮนิดถูวายแดพ่ระศวิะ จากศลิา
จารกึภาษาสันสกฤตพบทีป่ราสาทสด๊อกก๊องธม จังหวัดสระแกว้ กล่าวว่าเมือ่ ศรยีโสวรธานา ขึน้
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ครองราชเป็นกษัตรยิท์รงพระนามวา่ ยะโสวรมนั พระองคม์พีราหมณ์ชือ่ วามะศวิะ ซึง่ไดป้ระดษิฐาน
ศวิลงึคไ์วบ้นยอดภเูขา ศรยีะโสธาระครี ีเปรยีบเหมอืนเขาพระสเุมรุอันศักดิส์ทิธิเ์ป็นทีส่ถติของเหล่า
ทวยเทพ ในทีน่ี้ ศวิะลงึค ์Royal Linga เป็นสัญลักษณ์ของการปกครองโดยระบอบ กษัตรยิส์มมตุิ
เทพ รเิริม่โดยพระเจา้ชยัวรมนัที ่2 ปฐมกษัตรยิผ์ูก้อ่ตัง้อาณาจักรขอม เมือ่ปี พ.ศ. 1346   

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ 
 พรอ้มชมการแสดงนาฎศลิป์เขมรพืน้เมอืงทีง่ดงาม ระบําอัปสรา หลังอาหารคํ่านําท่านมาชอ้ปป้ิงที่

ตลาดไนทม์าเก็ต และใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายในตลอด
แห่งนี้ และอสิระเดนิเล่นที ่Pub Street ถนนคนเดนิรูปแบบถนนขา้วสารบา้นเราเป็นแหล่งกนิดืน่ที่
นยิมของนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

 

 
 

วนัที ่ 2 โปรแกรม นครวดั – เมอืงพระนคร (นครธม) –ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม    

ทีพ่กั   Angkor Holiday Hotel หรอืเทยีบเทา่ มือ้อาหาร ☒ เชา้ ☒ กลางวนั ☒ ค า่ 

เวลา รายละเอยีด 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม สิง่มหัศจรรยท์ีเ่คยตดิ 1 ใน 7 ของโลก ที ่ปราสาทนครวัด Angkor Wat ซึง่สรา้งขีน้เมือ่
ประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 อันยิง่ใหญ่ตระการตาซึง่ ถอืเป็นสิง่มหัศจรรย์
ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหนิทีส่วยงาม ดว้ยการแกะสลักทีง่ดงามทัง้ภาพแกะสลักนูนตํ่าบนหนิ
ทรายรูปนางอัปสร หรอืนางอัปสรา ตามระเบยีงและหนา้ของโคปุระ ซุม้ประตู ทุกชัน้ นับหมืน่องค ์
โดยแตล่ะตนจะมลีักษณะไมเ่หมอืนกนัมทีัง้ยิม้เห็นฟันดว้ยทา่ทางรา่ยรําในแบบต่าง ๆชมรูปสลักนาง
อปัสรนับหมืน่องค ์ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า การกวนเกษียรสมทุร ซึง่เป็นพธิกีรรมโบราณอันศักดิส์ทิธิ ์
ชมภาพการยกกองทัพของพระเจา้สุรยิวรมันที่ 1 โดยมภีาพกองทัพของ เสยีมกุกซึง่เป็นบรรพบรุุษ
ของพวกเราชาวไทยปรากฏอยูด่ว้ย   

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง พระนคร หรอื นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึง่ เป็นสะพาน
ทีพ่ระเจา้ชัยวรมันที ่7 กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมอืงนครธม ชม ประตูเมอืง ที่มี
ยอดเป็นรูปพระโพธสิัตวห์ันพระพักตรไ์ปทัง้ 4 ทศิ ชม ปราสาทบายน ซึง่เป็นศูนยก์ลางของอังกอร์
ธมหรอืนครธม ถอืวา่เป็นสดุยอดของปราสาทเขมร เมือ่ทา่นไดเ้ขา้ไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรูส้กึ
เหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทตาพรหม ซึง่สรา้งในปี 
พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 เพือ่อุทศิถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็น
ปราสาททีส่วยงามและมมีนตข์ลังมาก โดยทางเขา้ปราสาทจะรม่รืน่ดว้ยพรรณไมแ้ละประตทูางเขา้ที่
มกีารแกะสลักรปูหนา้พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 อยูด่ว้ย นําทา่นเขา้ชมตัวปราสาททีม่ตีน้ไมเ้ขา้ทําลายจน
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เกดิเป็นศลิปะทีส่วยงาม พรอ้มชมนางอปัสราทีส่วยงาม นักทอ่งเทีย่วสว่นมากใหค้วามสนใจปราสาท
นี้มาก จากนัน้แวะชม ผลติภัณฑจ์าก หยก ทีนํ่ามาแปรรูปเป็น สรอ้ย แหวน และเครือ่งประดับชนดิ
ตา่งๆ เสรมิดวงชะตา เครือ่งสริมิงคลใหก้บัชวีติของทา่น 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ  

                                    

 
 
 

วนัที ่ 3 โปรแกรม 
พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิงักอร ์– พพิธิภณัฑส์งคราม – ศนูยห์ตัถกรรมทอ
ผา้ไหม - ศนูยฝึ์กวชิาชพี – ชอ้ปป้ิงตลาดซาจะ๊ – สมทุปราการ (ทา่อากาศ
ยาน สวุรรณภมู)ิ  

ทีพ่กั - มือ้อาหาร ☒ เชา้ ☒ กลางวนั ☒ ค า่ 

เวลา รายละเอยีด 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากทําการเช็คเอา้ท์ออกจากทีพั่กแลว้ จากนัน้นําท่านชม พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตอิังกอร ์
Angkor National Museum เป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้กีารรวบรวมวัตถุ
โบราณและนําเสนอเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชนชาตกิมัพชูาทางดา้นวัฒนธรรม สงัคม การปกครอง 
ความเชือ่และศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณโดยเฉพาะอยา่งยิง่การสรา้งปราสาทนครวัด และชม
พระพุทธรูปเก่าแก่นับพันองค์ ที่ รวบรวมไว ้มีการจัดแสดงไดอ้ย่างงดงาม จากนั้นนําท่านชม 
พพิธิภณัฑส์งคราม ซึง่เป็นสถานทีซ่ ึง่เก็บซากระเบดิทีไ่ดม้กีารกูร้ะเบดิจากหลายสถานท ี

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านชม ศูนยห์ัตถกรรมทอผา้ไหม Angkor Silk Farm เป็นศูนยห์ัตกรรมทีจ่ัดทําขึน้เพือ่
การพัฒนาและปรับปรงุงานหัตกรรมทอผา้รวมถงึการสบืทอดศลิปกรรมโบราณใหค้งอยู ่จากนัน้ท่าน
ชม ศนูยฝึ์กวชิาชพี Les Artisans d’Angkor สถานทีน่ี้เป็นศูนยส์อน วชิาชพีแทบทุกสาขา เชน่ การ
ทอผา้ การแกะสลักหนิ แกะสลักไม ้และผลงานของนักเรยีนก็จะมวีางจําหน่ายภายในรา้นคา้ของ
ศูนย ์จากนัน้นําท่านแวะชอ้ปป้ิงตลาดสนิคา้พืน้เมอืง ตลาดซาจ๊ะ จะเป็นทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่ว
มากมาย เพราะว่ามีสนิคา้ที่หลากหลาย และสามารถต่อรองราคาไดถ้ือเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของ
นักทอ่งเทีย่ว ทีน่ีเ่ป็นตลาดเกา่แกท่ีม่อีาคารรา้นคา้ทีส่รา้งในยคุทีฝ่ร่ังเศสปกครอง พวกตกึอาคารจงึ
ออกไปทางแนวยโุรป ในตลาดนี้จะขายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืง ดา้นหนา้ตลาดจะเป็นพวก
ของแหง้จากโตนเลสาบ เชน่ ปลากรอบ ปลายา่ง ปลาแดดเดยีว กนุเชยีง ปลารา้ ปลาหมักชนดิต่าง
ฯลฯ ลกึเขา้ไปดา้นในจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผัก ผลไมต้่างๆ บางอย่างก็นําเขา้จากบา้นเรา  
สว่นอกีซกีหนึง่จะเป็นตลาดปลาสดทีม่าจากโตนเลสาบ  ชว่งเย็นๆบรเิวณหนา้ตลาดจะคกึคักไปดว้ย
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คนทอ้งถิน่ และนักท่องเทีย่วเพือ่เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงมากมาย อาท ิเครือ่งจักสานและสนิคา้ที่
ระลกึพืน้เมอืงตา่ง ๆ เพือ่เป็นของฝากของขวัญกอ่นเดนิทางกลับ 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ  
 
19.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรพาทกุทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิ 
 
21.25 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE 591 
 
22.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

เดอืน  เมษายน 

13 เม.ย. 59 - 15 เม.ย. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 

15 เม.ย. 59 - 17 เม.ย. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
22 เม.ย. 59 - 24 เม.ย. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 

23 เม.ย. 59 - 25 เม.ย. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
29 เม.ย. 59 - 01 พ.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
30 เม.ย. 59 - 02 พ.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
เดอืน  พฤษภาคม 

06 พ.ค. 59 - 08 พ.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 

13 พ.ค. 59 - 15 พ.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
14 พ.ค. 59 - 16 พ.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
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20 พ.ค. 59 - 22 พ.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
21 พ.ค. 59 - 23 พ.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
27 พ.ค. 59 - 29 พ.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
28 พ.ค. 59 - 30 พ.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 

เดอืน  มถินุายน 

03 ม.ิย. 59 - 05 ม.ิย. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
10 ม.ิย. 59 - 12 ม.ิย. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
17 ม.ิย. 59 - 19 ม.ิย. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 

24 ม.ิย. 59 - 26 ม.ิย. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
เดอืน  กรกฎาคม 

08 ก.ค. 59 - 10 ก.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 

15 ก.ค. 59 - 17 ก.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 

20 ก.ค. 59 - 22 ก.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
29 ก.ค. 59 - 31 ก.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 

เดอืน  สงิหาคม 

05 ส.ค. 59 - 07 ส.ค. 59  11,900 10,900 10,900 2,900 

12 ส.ค. 59 - 14 ส.ค. 59  13,900 13,900 12,900 2,900 
13 ส.ค. 59 - 15 ส.ค. 59  13,900 13,900 12,900 2,900 
19 ส.ค. 59 - 21 ส.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 
26 ส.ค. 59 - 28 ส.ค. 59  11,900 11,900 10,900 2,900 

 
หมายเหต ุ

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลาและวันเดนิทางได ้บาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นแปลงวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (สําเนาหนา้พาสปอรต์) ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ําระค่ามัดจําทัวรห์รอืค่า
ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมดํ่าเนนิสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหบ้รษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีที่
ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ) 

 หลังจากที่ท่านไดช้ําระค่ามัดจําและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 7 วนั ก่อนการเดนิทาง 
บรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที่
ระบเุทา่นัน้ 

 บรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพัก
เดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) เนื่องจากมาตราฐานโรงแรม ยกเวน้ เด็ก 

Infant-12 ปี 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท ตอ่ทา่น (กอ่นวันเดนิทาง 5 วันเทา่นัน้) 

  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับคณะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
7 

รหสัโปรแกรมทวัร ์COM3D2N-WE-W02 

• คา่ทีพั่กโรงแรม โดยอตัรานี ้สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น 
• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• มคัคเุทศกข์องบรษัิทนําเทีย่ว และอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว (ถา้ม)ี  
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถ ตามธรรมเนยีม คอื 400 บาท  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด นํากระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิไดท้่านละ 1 

ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บ

เพิม่ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 
 ค่าวซีา่สําหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจําตัวคนต่างดา้ว 3) 

ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4) สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6) รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้
ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง  

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่

ในกรณีนี ้ทางบรษัิท ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้
ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็น สดุวสิัย จนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมเนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัย
ธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน
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กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคืนเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้วทีพํ่า
พักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับ
ทางทางบรษัิท จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระ งวดแรก 5,000 บาท  
 สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดย

อตัโนมตั ิ

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มดัจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มดัจําทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ 
จะทําการลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนื
ได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอื
ล่าชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

 


