
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบ าอปัสรา  (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

07.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.10 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดยเท่ียวบิน FD 610  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.10 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นทีก่มัพูชา เท่ากบั

ประเทศไทย) 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น  น าท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน ้ าจืด ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มีพ้ืนท่ีประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น ้ าโขง ซ่ึง



 
 

 

แม่น ้ าโขงไหลผา่นมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ี 5 จงัหวดัของกมัพูชา ไดแ้ก่ ก  าปงชนงั โพธิสตัว ์
พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบท่ีมีปลาน ้ าจืดชุกชุมมากแห่งหน่ึงประมาณ 300 ชนิด  

จากนั้น น าทุกท่านสกัการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ในสมยันั้นองค์เจ๊ค องคจ์อม มี
ความสามารถในเร่ืองการรบเป็นอย่างมากเป็นท่ีเกรงขามของข ้ าศึกศตัรู เป็นผูท่ี้มีจิตใจงามเป็นอย่างมากในยาม
ว่างเวน้จากศึกสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนท่ีไม่ไดท้  าความผดิท่ีร้ายแรงมาก พระองคก์็จะขออภยัโทษให้  จึงเป็น
ท่ีเคารพรัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพุทธ และได้
มีการศึกษาประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นว่าเป็นบุคคลตวัอยา่งท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดม้ีการสร้างรูป
เคารพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น.  บริการอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ต์ อิม่อร่อยกบัอาหารนานาชาติ

ชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบ าอปัสร ศิลปะพ้ืนเมืองของ
กมัพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้เกบ็ภาพเป็นที่
ระลกึไว้เป็นความทรงจ า **น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมหรูหรา
ระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเท่า** 

 
 
 
 



 
 

 

วนัที่สอง   นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั –ไนท์มาร์เกต็  (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บันเตยีไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สร้าง

ตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510)เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุ่มหน่ึง สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูแกะ
และสลกัภาพนูนสูงไดอ้ยา่งสวยงามมากเป็นปราสาทหินท่ีถือไดว้่างดงามท่ีสุดในประเทศกมัพูชา มคีวามกลมกลืน
อยา่งสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวท่ีสร้างเสร็จแลว้กว่า 1000 ปี แต่ลวดลายกย็งัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้าง
เสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มีความอ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอยา่งวจิิตบรรจงจนท าใหเ้หล่านางอสัราและ
เทพธิดาท่ีประดบับนผนงัดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ 

จากนั้น  เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผา่นชมสะพานนาคราช เพื่อเขา้สู่เมืองนครธม ซ่ึงเป็นสะพานท่ีพระเจา้ชยัวร
มนัท่ี 7 กษตัริยเ์ขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสัตวห์ันพระ
พกัตร์ไปทั้ ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาข้ึนในปลายคริสต์ศวรรษท่ี 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 มีอาณาเขต
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมีส่ิงก่อสร้างมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ  
น าทุกท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีสองท่ีควรมาเท่ียวชมเมื่อมาเยอืนองักอร์ 
สร้างข้ึนเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ในรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปราสาทบายนสร้างข้ึนจากหินทรายและ
เป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากด้านนอก จะแลดูคลา้ยกับเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของ
ปราสาทบายนนั้นสร้างข้ึนตามแบบแผนของยนัตระ ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็นสัญลกัษณ์
ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดู เม่ือไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงั
ปราสาทแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นเสน่ห์ท่ีประทบัใจของปราสาทแห่งน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


 
 

 

จากนั้น น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) 
เป็นปราสาทท่ีถูกท้ิงร้างมานานถึง 500 ปี สร้าง
ข้ึนในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหินในยุค
สุดท้ายของอาณาจักรขอม สมยัพระเจ้าชัยวร
มนัท่ี 7 ท่ีทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา ปราสาท
ตาพรหมจึงเป็นทั้ งปราสาทและวัดทางพุทธ
ศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกั
อนัเป็นเร่ืองราวทางพุทธประวติั นิกายมหายาน 
ทั้ งหน้าบัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจ้า
ชยัวรมนัท่ี 8 ท่ีทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงให้เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาฮินดู 
ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น ชมส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวดั ท่ีเปรียบเสมือนวิมานของเทพเจา้สูงสุดท่ีบรรจง

ชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถือว่าเป็นสถานท่ีสุดยอดของการเดินทางไปในคร้ังน้ี ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือ 
 ปีพ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนับหมื่นองค์ ชมภาพ
แกะสลกันูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ท่านจะไดช้มภาพ
การยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัท่ี 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทย
ปรากฏอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนท์มาร์เกต็หรือ
ตลาดซาจ๊ะ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง
เสียมเรียบตามอธัยาศยั 
ได้เวลาสมควร **น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมหรูหราระดับ 4 
ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเท่า** 
 

วนัที่สาม  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วดัทไม – ร้านเคร่ืองเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
  (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนยห์ัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุงงาน

หัตถกรรมทอผา้ รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่  จากนั้ น ชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan 

d'Angkor) ศูนยส์อนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหินและแกะสลกัไม ้
จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ วดัทไมหรือ วดัใหม่ เป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่นตวัเมืองเสียมเรียบ ไดร้วบรวมภาพเร่ืองราวของสงคราม

เขมรแดง และยงัรวบรวมกระดูกและกะโหลกของผูท่ี้เสียชีวิตชาวเขมร จากน ้ ามือของชาวเขมรแดง  
เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาสมควร น าท่านสู่ สนามบนิเสียมเรียบ 
15.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD 615 
16.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**เวลาบินบางพเีรียดอาจจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางท้ายรายการค่ะ** 

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

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
วันเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย (FD) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

21 ม.ิย.62 23 ม.ิย.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 



 
 

 

26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 10.10-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 12,900 12,500 11,900 2,000 

29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 14,900 14,500 13,900 2,000 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัห้องเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้ เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มผีู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มหีัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 



 
 

 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัตเิหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ททททททททททททททททททททททททททททททททททท ททท
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ททททททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททท

ททททททททททททททททททททททททท 
 ทททท “ททททททททททททท” ทททททททททททททททททททท

ททททท ทททททททททททททททททททททททททททททททท

ททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททท

ทททททท ททททททททททททททททททททททททททททททททททท 

ททททททททททททททททททททททททททททททททททท 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


