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กมัพชูา นครวดั นครธม  
2 วนั 1 คนื 

 ซุปตาร ์ซวัซะไดย  
กาํหนดการเดนิทาง กรกฎาคม - ธนัวาคม 2561 
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โดยสายการบนิ THAI SMILE 
สมัผสัประสบการณ์สดุ exclusive กบัสายการ ไทยสมายล ์

นําทา่นเหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ หรอืสนามบนิเสยีมเรยีบ 

 สกัการะองคเ์จา้เจก๊ และ เจา้ จอม ชมวดัใหม ่(ทุง่สงัหาร) วดัเพรยีพรหมรตัน ์

โตนเลสาบ เดนิเทีย่วตลาดซาจะ๊ ประสาทบนัทายศร ีเมอืงนครธม ตาพรหม นครวดั 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 
 
 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 บาท/ทรปิ ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น 
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

14 – 15 ตลุาคม 2561 10,888 10,888 1500 

20 – 21 ตลุาคม 2561 8,555 8,555 1500 

3 – 4 พฤศจกิายน 2561 8,555 8,555 1500 

17 – 18 พฤศจกิายน 2561 8,555 8,555 1500 

24 – 25 พฤศจกิายน 2561 8,555 8,555 1500 

22 – 23 ธนัวาคม 2561 8,555 8,555 1500 

29 – 30 ธนัวาคม 2561 10,888 10,888 1500 

30 – 31 ธนัวาคม 2561 10,888 10,888 1500 

31 ธนัวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 10,888 10,888 1500 
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VTY-1 วนัแรก      กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ – สกัการะองคเ์จา้เจ๊ก 

เจา้จอม – วดัใหม ่(ทุง่สงัหาร) – วดัเพรยีพรหมรตัน ์– โตนเลสาบ – ตลาดซาจะ๊ 

06.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิสายการบนิ ไทยสมายล ์(WE)  

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

07.45 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่

WE588 (รบัประทานอาหารเชา้บนเครือ่ง) (1) 

08.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงนําท่านรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ยจากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดเสยีมเรยีบ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของนครวัดและกลุม่ปราสาทหนิหลาย
แห่ง อาท ิหมูป่ราสาทหนิจากอาณาจักรขอม ไดแ้ก ่ปราสาทนครวัด, กลุ่มปราสาทนครธม, ตาพรหม 
และบายน, บนัทายศร,ี บากอง, โลเลย, พนมบาเค็ง, พนมกเุลน และบารายตะวันตก 

  

 

 ‘ 

 

 

 

 

 

 จากนั้นทําท่านสักการะ ศาลพระองคเ์จ๊ะพระองคจ์อม หรือในภาษาเขมรเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  

(เปรี๊ ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ ยะอองจอม) สถานทีแ่ห่งนี้เปรยีบเสมอืนศาลคู่บา้นคู่เมอืง ทีเ่ป็นสิง่ศักดิส์ทิธิข์อง

เมอืงเสยีมเรยีบ ทัง้ชาวบา้นทีน่ี้ และนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืน ต่างก็นยิมมากราบไหวส้ักการะและขอพร 

จากประวัตไิดเ้ลา่ขานกนัวา่ องคเ์จ๊กกบัองคจ์อม เป็นพีน่อ้งกัน และมคีวามเลือ่มใสในพระพุทธศาสนา

อยา่งมาก วันหนึง่หลังจากกลับจากทีทํ่าบุญกลับบา้นไปก็นอนหลับไมต่ืน่ขึน้มากอกี ซึง่ทางบดิาและ

มารดานั้นไดเ้สียใจเป็นอย่างมาก และอาลัยกับลูกสาวทัง้สองคนเป็นอย่างมาก จึงไดใ้หส้รา้ง

พระพทุธรปูขึน้มาสององค ์องคใ์หญ่นามว่าองคเ์จ๊ก องคเ์ล็กเป็นนอ้งนามว่าองคจ์อม จากนัน้ก็ไดเ้ป็น

พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงในเวลาตอ่มา 

 จากนัน้นําท่านชม วดัใหม่ (ทุ่งสงัหาร) วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สําหรับทิง้ศพจากผูท้ี่เสยีชวีติจาก

สงครามเขมรแดง ต่อมาไดม้กีารสรา้งวัดขึน้คร่อมทับพืน้ดนิเดมิ และนําเอาโครงกระดูกหัวกระโหลก

ศรีษะของผูท้ี่เสยีชวีติมารวบรวมและจัดแสดงในตูก้ระจกภายในบรเิวณของวัดแห่งนี้ ทัง้นี้เพื่อเป็น

อนุสรณ์สถานถงึความโหดรา้ยของสงครามเขมรแดงในอดตี 

 จากนัน้นําทา่นชม วดัเพรยีพรหมรตัน ์เป็นวัดทีส่รา้งขึน้ใหมข่องประเทศกมัพชูา ภายในพระวหิารของ

วัดมพีระนอนศักดิส์ทิธิท์ีส่รา้งขึน้ดว้ยกาบเรอืของพระชือ่ดังทีช่ ือ่ว่า Preah Ang Chong Hoy ทีเ่ป็นที่

เคารพสักการะของชาวพนมเปญ และกัมพูชา มาตัง้แต่ในสมัย พ.ศ.1900 ภายในโบสถม์พีระประธาน

ตัง้ประดษิฐานอยู ่ซ ึง่ถกูสรา้งอยา่งเรยีบงา่ย แต่หากเดนิออกไปดา้นหลังพระประธานนัน้ นักท่องเทีย่ว

จะไดเ้ห็นพระนอนทีซ่อ่นตัวอยูด่า้นหลังอย่างน่าเลือ่มใส ภายนอกอาคารของวัดมศีาลารายทีป่ระดับ

ตกแต่งดว้ยภาพพุทธประวัตซิ ึง่เป็นศลิปะแบบใหมท่ีศ่ลิปินแนวใหมข่องประเทศกัมพูชาสรา้งสรรคข์ึน้ 

และมเีอกลักษณ์จากฝาผนังทีทํ่าใหด้มูมีติจิากการเลน่ลวดลายของภาพนูนตํ่า 
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VTY-1 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืงเมนบูฟุเฟตอ์นิเตอรเ์นช ัน่แนล (2) 

 จากนัน้นําทา่นชม โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ําจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีอาคเนย ์ใหท้่านไดล้่องเรอืชม

ทัศนียภ์าพของการใชว้ถิชีวีติและความเป็นอยูข่องชาวประมงพืน้เมอืงเขมรทีไ่ดอ้าศัยอยูใ่นทะเลสาบ

แหง่นี ้

 จากนัน้นําท่าน ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดซาจ๊ะ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ผา้ทอ 

ของฝากพวงกญุแจ และอืน่ๆ เครือ่งเงนิ และอัญมณี นอกจากการซือ้ของฝากแลว้ ใหท้่านไดล้องชมิ

ปาเตทีม่ขีายอยูท่ั่วไปในเมอืงเสยีมเรยีบ 

คํา่  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั แนะนําใหท้า่นรบัประทานทีต่ลาดกลางคนื PUP STREET 
 
ทีพ่กั  โรงแรม Holy Angkor Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง   บนัทายสร ี– นครธม –   ตาพรหม – นครวดั  
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังรับประทานอาหารนําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทบนัทายสร ีสรา้งขึน้ในชว่งตอนปลายของสมัยพระ

เจา้ราเชนทรวรมนิทร ์สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพแูละแกะสลักภาพนูนสงูไดอ้ยา่งสวยงามมาก  

จากนัน้นําท่านเดนิทางชม ปราสาทบนัทายสําเหร่ สรา้งขึน้ในรัชสมัยพระเจา้สุรยิวรมันที่ 2 องค์

ปราสาทคลา้ยกบัปราสาทหนิพมิาย  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึง่สรา้งในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชัยวรมันที ่7 เพือ่

อทุศิถวายแดพ่ระราชมารดาเป็นวัดในพระพทุธศาสนา และเป็นปราสาททีส่วยงามดมูมีนตข์ลังมาก  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพระนครธม นําท่านชม ปราสาทบายน สัมผัสกับ “รอยยืม้บายน” ซึง่

เป็นศนูยก์ลางของนครธมเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุ ในยคุสมัยเขมรยคุเสือ่ม ในสมัยของ

พระเจา้ชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หนา้ หันออกไป

ทอดพระเนตรความสขุความทกุขข์องประชาราษฎร ์ 

 เดนิทางสู ่ปราสาทตาพรหม ทีส่รา้งโดยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 เพือ่อทุศิใหแ้กพ่ระมารดา ชมตน้สะปง
ขนาดใหญท่ีแ่ผร่ากเกาะกมุระเบยีงคตตลอดแนวทางเดนิ จนดลูกึลับสายตาเหมอืนอยูใ่นเขาวงกต 

 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั แนะนําใหท้า่นรบัประทานทีร้า้น ANGKOR CAFÉ ,  

NARRY KHMER REACH ANGKOR 
 
 
 

จากนัน้พาท่านชม มหาปราสาทนครวดั นับว่าเป็น 1 ใน 7 ของสิง่มหัศจรรยข์องโลกในรอบ 1 พันปี 

นําทา่นชมภาพแกะสลักหนิทรายนูนตํ่าทีร่ะเบยีงคตทัง้ 4 ดา้น ซึง่แกะสลักเป็นเรือ่งราวต่างๆ มากมาย 

เชน่ การยกทัพของชาวขอม ภาพการกวนเกษียณสมทุร เป็นตน้ 
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VTY-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (5)  

 ในสว่นนี้หากใดท่านทีม่คีวามประสงคท์ีส่นใจกจิกรรมในการขึน้บอลลูน เพือ่ดูมมุสูงของปราสาทนคร

วัดพนมบาเค็ง เป็นบอลลูนที่อยู่กับที่จะขับเคลือ่นขึน้ลงมคีวามสูงจากพื้นประมาณ 200 เมตร จาก

พืน้ดนิ ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลูนประมาณ 10 – 15 นาท ีจากนัน้ก็นําท่านลอยลงสูพ่ืน้ดนิ สถานนี้บอลลูน

จะตัง้อยูบ่รเิวณถนนตรงทางเขา้ปราสาทนครวัดไปทางทศิตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนําใหท้่าน

ชมในชว่งเวลาตอนเย็น เพราะทา่นจะไดเ้ห็นพระอาทติยต์กทางดา้นทศิตะวันตก  

(การขึ้นบอลลูนจะเป็นไปตามของสภาพอากาศ หากสภาพอากาศ ยํ่าแย่ก็จะปิดใหบ้ริการ)  

**สําหรับทา่นทีต่อ้งการใชบ้รกิารจะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ีท่า่นละ 1000 บาท**  

  หลงัจากน ัน้ถงึเวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิสยีมเรยีบ 
 

 จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ   
 

21.25 น. เดนิทางสูท่า่อากาศนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE591 

22.30 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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VTY-1 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศกมัพูชา สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศกัมพูชา กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางกัมพูชาได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

14วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1200 บาท/ทา่น/ทรปิ , คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
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VTY-1  สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั ้งหนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
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VTY-1 9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของกัมพูชา หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: @teawsanooktour  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 
 

VTY-1 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
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7    
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