
 

BHT9190345 ทวัร์กมัพูชา นครวดั นครธม เสียมเรียบ 3 วนั 2 คืน 

 

 



 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบําอปัสรา � (-/กลางวนั/
เยน็)                                                                                                                            

67.96 น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร ; ขาออก ชั=น 9 ประตู ; เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

;6.10 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดยเที�ยวบิน FD 610  
 
 
 
 
 
 
 
 ;;.10 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิAนทีAกมัพูชา เท่ากบั

ประเทศไทย) 
เทีAยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั*น  นาํท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบนํ* าจืด ที�ใหญ่ที�สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ตั*งอยูบ่ริเวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มีพื*นที�ประมาณ 1233 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่นํ* าโขง 
ซึ� งแม่นํ* าโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 233 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื*นที� 2 จงัหวดัของกมัพูชา ไดแ้ก่ กาํปงชนัง 
โพธิสตัว ์พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบที�มีปลานํ*าจืดชุกชุมมากแห่งหนึ�งประมาณ 833 ชนิด  

จากนั=น นาํทุกท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที�มีชื�อเสียงตั*งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 9 ในสมยันั*นองคเ์จ๊ค องค์
จอม มีความสามารถในเรื�องการรบเป็นอยา่งมากเป็นที�เกรงขามของขํ*าศึกศตัรู เป็นผูที้�มีจิตใจงามเป็นอยา่งมาก
ในยามวา่งเวน้จากศึกสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนที�ไม่ไดท้าํความผดิที�ร้ายแรงมาก พระองคก์็จะขออภยัโทษ
ให้  จึงเป็นที�เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปลี�ยนมานับถือ
ศาสนาพทุธ และไดมี้การศึกษาประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นวา่เป็นบุคคลตวัอยา่งที�ประพฤติตนดีมาก 
จึงไดมี้การสร้างรูปเคารพ 



 

 
;E.66 น. � บริการอาหารคํAา แบบบุฟเฟ่ต์ อิAมอร่อยกบัอาหารนานาชาติ

ชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบําอปัสร ศิลปะพื=นเมืองของ
กมัพูชาทีAเป็นการแสดงทีAสวยงาม ให้ทุกท่านได้เกบ็ภาพเป็นทีAระลกึ
ไว้เป็นความทรงจํา **นําท่านเข้าสู่ทีAพกั โรงแรมหรูหราระดับ J 
ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทยีบเท่า** 

 
วนัทีAสอง   นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั –ไนท์มาร์เกต็ � (เช้า/กลางวนั/

เยน็)                                                                                                                            

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั=น เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสาํเนียงเขมรวา่ บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อม

สตรี สร้างตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.B2B3)เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุ่มหนึ�ง สร้างดว้ยหิน
ทรายสีชมพแูกะและสลกัภาพนูนสูงไดอ้ยา่งสวยงามมากเป็นปราสาทหินที�ถือไดว้า่งดงามที�สุดในประเทศ
กมัพชูา มีความกลมกลืนอยา่งสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที�สร้างเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แต่ลวดลายกย็งัมี
ความคมชดั เหมือนกบัสร้างเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มีความอ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอยา่งวิจิต
บรรจงจนทาํใหเ้หล่านางอสัราและเทพธิดาที�ประดบับนผนงัดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ 

จากนั*น  เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื�อเขา้สู่เมืองนครธม ซึ� งเป็นสะพานที�พระเจา้
ชยัวรมนัที� 1 กษตัริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผา่นเขา้ออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที�มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตวห์ัน



 

พระพกัตร์ไปทั*ง F อาณาจกัรเขมร สถาปนาขึ*นในปลายคริสตศ์วรรษที� 12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 มีอาณาเขต
ครอบคลุมพื*นที� 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมีสิ�งก่อสร้างมากมายนับแต่สมยั
แรกๆ  
นาํทุกท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที�สาํคญัที�สุดเป็นลาํดบัที�สองที�ควรมาเที�ยวชมเมื�อมาเยอืนองั
กอร์ สร้างขึ*นเมื�อปลายคริสตศ์ตวรรษที� B9 ในรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 ปราสาทบายนสร้างขึ*นจากหิน
ทรายและเป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื�อมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ 
ลกัษณะของปราสาทบายนนั*นสร้างขึ*นตามแบบแผนของยนัตระ ซึ� งเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย 
เป็นสญัลกัษณ์ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัดิJ สิทธิJ ในศาสนาฮินดู เมื�อ
ไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงัปราสาทแห่งนี*จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา ซึ�งเป็นเสน่ห์ที�ประทบัใจของ
ปราสาทแห่งนี*  

 
จากนั*น นําท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) 

เป็นปราสาทที� ถูกทิ* งร้างมานานถึง 233 ปี 
สร้างขึ*นในปี พศ.B19L เป็น   ปราสาทหินใน
ยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที�  1 ที�ทรงเลื�อมใสในพุทธศาสนา 
ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั* งปราสาทและวดั
ทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมี
ภาพแกะสลกัอนัเป็นเรื�องราวทางพุทธประวติั 
นิกายมหายาน ทั*งหนา้บนั และทบัหลงั แต่ใน
สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� M ที�ทรงเลื�อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นเรื�องราวเกี�ยวกบั
ศาสนาฮินดู ส่วนพระพทุธรูป กถู็กดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ 

เทีAยง           � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

จากนั*น ชมสิAงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิAงมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวดั ที�เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจา้สูงสุดที�บรรจง
ชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถือวา่เป็นสถานที�สุดยอดของการเดินทางไปในครั* งนี*  ซึ�งสร้างขึ*น
เมื�อ 
 ปีพ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สุริยวรมนัที� 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหมื�นองค ์ชมภาพ
แกะสลกันูนตํ�า การกวนเกษียรสมุทร  ซึ� งเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัดิJ สิทธิJ น่าสนใจเป็นอย่างยิ�ง ท่านจะไดช้ม
ภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัที� 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซึ�งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาว
ไทยปรากฏอยู ่

 
คํAา  �บริการอาหารคํAา  ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารนาํท่านเดินชอ้ปปิ* ง ณ ตลาดไนท์มาร์เกต็หรือตลาดซาจ๊ะ 
อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซื*อสินคา้พื*นเมืองเสียมเรียบตามอธัยาศยั 
ได้เวลาสมควร **นําท่านเข้าสู่ทีAพกั โรงแรมหรูหราระดับ J ดาว 
ANGOR HOLIDAY หรือเทยีบเท่า** 
 

วนัทีAสาม  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วดัทไม – ร้านเครืAองเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอน
เมือง � (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

จากนั*น นาํท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนยห์ัตถกรรมการพฒันาและปรับปรุงงาน
หัตถกรรมทอผา้ รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่  จากนั* น ชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan 

d'Angkor) ศูนยส์อนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหินและแกะสลกัไม ้
จากนั*น นาํทุกท่านเดินทางสู่ วัดทไมหรือ วัดใหม่ เป็นวดัที�ตั*งอยู่ในตวัเมืองเสียมเรียบ ไดร้วบรวมภาพเรื�องราวของ

สงครามเขมรแดง และยงัรวบรวมกระดูกและกะโหลกของผูที้�เสียชีวิตชาวเขมร จากนํ*ามือของชาวเขมรแดง  
เทีAยง           �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาสมควร นาํท่านสู่ สนามบินเสียมเรียบ 
;P.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เทีAยวบินทีA  FD 615 
;Q.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

อตัราค่าบริการและเงืAอนไขรายการท่องเทีAยว 
 

วันเดนิทาง ราคา ทวัร์กัมพชูา นครวัด นครธม � วัน � คืน บนิแอร์เอเชีย (FD) 

เริ�มเดนิทาง กลับจากเดนิทาง กรุ๊ป เวลาเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดี�ยว 

26 ก.ค.,� �- ก.ค.,� 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

09 ส.ค.,� 88 ส.ค.,� 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

10 ส.ค.,� 8� ส.ค.,� 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

�� ส.ค.,� �9 ส.ค.,� 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

:, ก.ย.,� :- ก.ย.,� 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

20 ก.ย.,� �� ก.ย.,� 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

�; ก.ย.,� �< ก.ย.,� 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

25 ต.ค.,� �; ต.ค.,� 24+1 10.10-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

01 พ.ย.,� :� พ.ย.,� 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

89 พ.ย.,� 8; พ.ย.,� 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

8� ธ.ค.,� 89 ธ.ค.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 12,900 12,500 11,900 2,000 

�< ธ.ค.,� �8 ธ.ค.,� 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 14,900 14,500 13,900 2,000 

10 ม.ค. ,� 12 ม.ค. ,� 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 12,900 12,500 11,900 2,000 



 

24 ม.ค. ,� 26 ม.ค. ,� 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 11,900 11,500 10,900 2,000 

8@ ก.พ.,� 8, ก.พ. ,� 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 13,900 13,500 12,900 2,000 

�- ก.พ.,� :8 มี.ค. ,� 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 12,900 12,500 11,900 2,000 

8� มี.ค. ,� 89 มี.ค. ,� 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

�; มี.ค. ,� �< มี.ค. ,� 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 11,900 11,500 10,900 2,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

� ตัSวเครืAองบินชั=นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีAยนแปลงตัSว 
� ทีAพกัโรงแรมตามรายการ T คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิAมเงินพกัห้องเดีAยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื=อหรือเปลีAยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานทีAตามรายการระบุ  
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีAท่องเทีAยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิAนและหัวหน้าทวัร์นําเทีAยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ ;,666,666 บาท (เป็นไปเงืAอนไขตามกรมธรรม์)  

เงืAอนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีAได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ=ามันและภาษีตัSวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิAมหากสายการบินปรับขึ=นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ=าหนักกระเป๋าไม่เกนิ T6 กก.ต่อ ; ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ทีAจ่าย 9% และภาษีมูลค่าเพิAม 7%  
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครืAองดืAมทีAสัAงเพิAมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีAไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีAตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีAกรมแรงงานทั=งทีAเมืองไทยและต่างประเทศ
ซึAงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิAน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ Q66 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ ; ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ=าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิAนและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 



 

เงืAอนไขการสํารองทีAนัAงและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา P,666 บาท ส่วนทีAเหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า ;P วนั มิฉะนั=นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง T; วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 96 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั=งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงืAอนไขใด ๆ ทั=งสิ=น 
• ยกเลกิการเดินทาง ;P - 96 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ P6% และริบเงินมัดจําทั=งหมด 
• ยกเลกิภายใน ;J วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั=งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั=งสิ=น 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึAงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลืAอน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั=งนี=ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีAไม่สามารถยกเลิกหรือเลืAอนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงืAอนไขอืAน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั=งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีAบริษัทฯ กําหนดไว้ (;P ท่านขึ=นไป) เนืAองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืAนทีAเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีAเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน ;6 ท่านขึ=นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีAมีผู้เดินทางไม่ถึง ;6 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ;6 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีทีAท่านต้องออกตัSวภายใน เช่น (ตัSวเครืAองบิน, ตัSวรถทัวร์, ตัSวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีAเจ้าหน้าทีAทุกครั=งก่อนทําการ
ออกตัSว เนืAองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีAยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัSวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีAยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงืAอนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ=าเงิน) เดินทางเพืAอการท่องเทีAยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั=งสิ=น 
 

รายละเอยีดเพิAมเติม 
� บริษัทฯมีสิทธ̂ิในการเปลีAยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีAเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เทีAยวบิน , ราคาและรายการท่องเทีAยว สามารถเปลีAยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 



 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า Q เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพืAอท่องเทีAยว
เท่านั=น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า Q เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีAตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีAกรม
แรงงานทั=งจากไทยและต่างประเทศซึAงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึAงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงืAอนไขนี=ในกรณทีีAเกดิเหตุสุดวสัิย ซึAงอาจจะปรับเปลีAยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึAงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีAยว(ซึAงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงืAอนไขนี=ในกรณทีีAเกดิเหตุสุดวสัิย ซึAงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีAทาํให้ใบหน้าเปลีAยนไป ดังนั=น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ทีAไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึAงเป็นสิAงทีAอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น 

� กรณ ี“หญงิตั=งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีAชัดเจน สิAงนี=อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีAยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื=อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น หากเกดิสิAงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีAเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีAยวเองหรือในกรณทีีAกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีีAการตรวจคนเข้าเมืองทั=งทีAกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีAระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ̂ิทีAจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั=งสิ=น 

� ตัSวเครืAองบินเป็นตัSวราคาพเิศษ กรณทีีAท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลืAอนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีAยนชืAอได้ 

� เมืAอท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั=งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงืAอนไขข้อตกลงต่างๆทีAได้ระบุไว้ข้างต้นนี=แล้วทั=งหมด 

� กรุ๊ปทีAเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีAต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีAยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั=งหมด 



 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงืAอนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจาํเพืAอประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 


