
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โปรแกรม � วนั � คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซีย 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ - ศาลองคเ์จก๊ - องคจ์อม – ชมโชวร์ะบาํอปัสรา 
� (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                           

/0.�/ น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมือง อาคาร 2 ขาออก ชั4น � ประตู 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร ์
เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

2/.2/ น.    ออกเดนิทางสู่ เมอืงเสยีมเรยีบ โดยเที�ยวบนิ FD 610  

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.// น.        เดนิทางถงึ สนามบนิเสยีมเรยีบ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ8นที8
กมัพูชา เท่ากบัประเทศไทย) 

เที8ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั*น  นาํท่านลอ่งเรอืชม โตนเลสาบ หรอื ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบนํ*าจดื ที�ใหญ่ที�สุดใน  

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ต ั*งอยู่บรเิวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มพีื*นที�ประมาณ 1233  
ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเขมรเกดิจากแมน่ํ *าโขง ซึ�งแมน่ํ *าโขงไหลผ่านมคีวามยาวถงึ  
233 กโิลเมตร ครอบคลุมถงึพื*นที� 2 จงัหวดัของกมัพชูา ไดแ้ก่ กาํปงชนงั โพธสิตัว ์พระ 
ตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบที�มปีลานํ*าจดืชกุชมุมากแห่งหนึ�งประมาณ 833 ชนิด  

จากนั4น นาํทุกท่านกรายสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ที�มชีื�อเสยีงต ั*งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 9 ในสมยั
นั*นองคเ์จค๊ องคจ์อม มคีวามสามารถในเรื�องการรบเป็นอย่างมากเป็นที�เกรงขามของข ํ*าศึกศตัรู เป็น
ผูท้ี�ม ี
จติใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเวน้จากศึกสงคราม หากมนีกัโทษคนไหนที�ไมไ่ด ้
ทาํความผดิที�รา้ยแรงมาก พระองคก์จ็ะขออภยัโทษให ้ จงึเป็นที�เคารพรกั นบัถอื 



 

ของคนในเมอืงเสยีมเรยีบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กมัพชูาเปลี�ยนมานบัถอื 
ศาสนาพทุธ และไดม้กีารศึกษาประวตัขิองเจา้เจกและเจา้จอม และเหน็ว่าเป็น 
บคุคลตวัอย่างที�ประพฤตตินดมีาก จงึไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ 

2<.//น. � บรกิารอาหารคํ 8าแบบบฟุเฟ่ต ์อิ8มอร่อยกบัอาหารนานาชาตชินิด พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุด
ระบาํอปัสร ศิลปะพื4นเมืองของกมัพูชาที8เป็นการแสดงที8สวยงาม ใหท้กุท่านไดเ้กบ็ภาพเป็นที8ระลกึ
ไวเ้ป็นความทรงจาํ 

 **นําท่านเขา้สูท่ี8พกั โรงแรมหรูหราระดบั A ดาว ANGOR HOLIDAY หรอืเทยีบเท่า** 

 

 

วนัที8สอง   นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั – ปราสาทบนัทายศร-ีไนทม์ารเ์กต็ 
� (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                           

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั4น เดนิทางชม ปราสาทบนัทายศรี หรอืเรยีกตามสาํเนียงเขมรว่า บนัเตยีไสร หมายถงึ  

ปราสาทสตรหีรอืป้อมสตรี สรา้งตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.B2B3) 
เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุม่หนึ�ง สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพแูกะและสลกัภาพนูนสูงได ้
อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหนิที�ถอืไดว้่างดงามที�สุดในประเทศกมัพชูา มคีวาม 
กลมกลนือย่างสมบูรณ ์และเป็นปราสาทแห่งเดียวที�สรา้งเสรจ็แลว้กว่า 1000 ปี แต่ 
ลวดลายก็ยงัมคีวามคมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสรจ็ใหม ่ๆ ปราสาทบนัทายศร ีมคีวาม 
อ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอย่างวจิติบรรจงจนทาํใหเ้หลา่นางอสัราและเทพธดิาที�ประดบับนผนงั
ดูเสมอืนมชีวีติจรงิๆ 

จากนั*น  เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื�อเขา้สู่เมอืงนครธม ซึ�งเป็นสะพานที�
พระเจา้ชยัวรมนัที� 1 กษตัริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมอืงนครธม ประตูเมอืง ที�มยีอดเป็น
รูปพระโพธสิตัว ์
หนัพระพกัตรไ์ปท ั*ง F อาณาจกัรเขมร สถาปนาขึ*นในปลายครสิตศ์วรรษที� 12 โดย 
พระเจา้ชยัวรมนัที� 7 มอีาณาเขตครอบคลุมพื*นที� 9 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางทศิเหนือ 
ของ นครวดั ภายในเมอืงมสีิ�งก่อสรา้งมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ  
นาํทกุท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที�สาํคญัที�สุดเป็นลาํดบัที�สองที�ควรมา 
เที�ยวชมเมื�อมาเยอืนองักอร ์สรา้งขึ*นเมื�อปลายครสิตศ์ตวรรษที� B9 ในรชัสมยัของพระ 
เจา้ชยัวรมนัที� 7 ปราสาทบายนสรา้งขึ*นจากหินทรายและเป็นสญัลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื�อมอง
จากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต แต่ความจรงิแลว้ ลกัษณะของปราสาทบายนนั*นสรา้งขึ*นตาม
แบบแผนของยนัตระ ซึ�งเป็นเรขาคณิตของพทุธศาสนาของอินเดีย เป็นสญัลกัษณ์ของมนัดาล่า หรือ



 

รูปวงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัดิJสิทธิJในศาสนาฮินดู เมื�อไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงั
ปราสาทแห่งนี*จะรูส้กึเหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึ�งเป็นเสน่หท์ี�ประทบัใจของปราสาท
แห่งนี*  

จากนั*น นาํท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที�ถกูทิ*งรา้งมานาน 
ถงึ 233 ปี สรา้งขึ*นในปี พศ.B19L เป็น   ปราสาทหนิในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัร 
ขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 1 ที�ทรงเลื�อมใสในพทุธศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึ 
เป็นท ั*งปราสาทและวดัทางพทุธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมภีาพแกะสลกัอนั 
เป็นเรื�องราวทางพทุธประวตั ินิกายมหายาน ท ั*งหนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยั 
พระเจา้ชยัวรมนัที� M ที�ทรงเลื�อมใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลกับางภาพไดถ้กูดดั 
แปลงใหเ้ป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัศาสนาฮนิดู ส่วนพระพทุธรูป กถ็กูดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลงึค ์ 

เที8ยง          � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
จากนั*น ชมสิ8งมหศัจรรย ์1 ใน 7 สิ8งมหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ที�เปรียบเสมอืน 

วมิานของเทพเจา้สูงสุดที�บรรจงชะลอลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืว่า 
เป็นสถานที�สุดยอดของการเดนิทางไปในคร ั*งนี*  ซึ�งสรา้งขึ*นเมื�อ ปี พ.ศ. 1650-1720 
โดยพระเจา้สุรยิวรมนัที� 2 โดยถวายเป็นพทุธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหมื�น 
องค ์ชมภาพแกะสลกันูนตํ �า การกวนเกษยีรสมทุร  ซึ�งเป็นพธิกีรรมโบราณอนั 
ศกัดิJสทิธิJน่าสนใจเป็นอย่างยิ�ง ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สุรยิวรมนัที� 1 โดยมี
ภาพกองทพัของเสยีมกกุ ซึ�งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 

คํ 8า  �บริการอาหารคํ 8า  ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรนําท่านเขา้สู่ที8พกั 
หลงัอาหารนาํท่านเดนิชอ้ปปิ* ง ณ ตลาดไนทม์ารเ์กต็หรอืตลาดซาจะ๊ อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืก
ซื*อสนิคา้พื*นเมอืงเสยีมเรยีบตามอธัยาศยั 
**นําท่านเขา้สูท่ี8พกั โรงแรมหรูหราระดบั A ดาว ANGOR HOLIDAY หรอืเทยีบเท่า** 

วนัที8สาม ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม-ศูนยฝึ์กวิชาชีพ – วดัทไม -รา้นเครื8องเงนิ+เพชร –สนามบนิเสยีมเรยีบ – 
ดอนเมือง � (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั*น นาํท่านชม ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนยห์ตัถกรรมการพฒันาและ

ปรบัปรุงงานหตัถกรรมทอผา้ รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณใหค้งอยู่  จากนั*น ชมศูนยฝึ์ก
วิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนยส์อนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหิน
และแกะสลกัไม ้



 

จากนั*น นําทุกท่านเดินทางสู่ วดัทไมหรือ วดัใหม่ เป็นวดัที�ต ั*งอยู่ในตวัเมืองเสียมเรียบ ไดร้วบรวมภาพ
เรื�องราวของสงครามเขมรแดง และยงัรวบรวมกระดูกและกะโหลกของผูท้ี�เสียชีวิตชาวเขมร จาก
นํ*ามอืของชาวเขมรแดง  

เที8ยง          � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
2O.�O น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเ์อเซีย เที8ยวบนิที8  FD 615 

2P.�/ น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื8อนไขรายการท่องเที8ยว 

 

วนัเดนิทาง ราคา ทวัรก์มัพูชา นครวดั นครธม � วนั � คนื บนิแอรเ์อเชีย 
เริ8มเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี8ยว

�0 ก.ค.P2 �< ก.ค.P2 �A 11,900 11,500 10,900 2,000

� ส.ค.P2 O ส.ค.P2 �A 10,900 10,500 9,900 2,000

2/ ส.ค.P2  2� ส.ค.P2 �A 11,900 11,500 10,900 2,000

20 ส.ค.P2 2< ส.ค.P2 �A 10,900 10,500 9,900 2,000

�A ส.ค.P2 �P ส.ค.P2 �A 10,900 10,500 9,900 2,000

0 ก.ย.P2 < ก.ย.P2 �A 10,900 10,500 9,900 2,000

2A ก.ย.P2 2P ก.ย.P2 �A 10,900 10,500 9,900 2,000

�R ก.ย.P2 �/ ก.ย.P2 �A 10,900 10,500 9,900 2,000

O ต.ค.P2 0 ต.ค.P2 �A 11,900 11,500 10,900 2,000

2� ต.ค.P2 2O ต.ค.P2 �A 11,900 11,500 10,900 2,000

2< ต.ค.P2 �2 ต.ค.P2 �A 11,900 11,500 10,900 2,000

�P ต.ค.P2 �R ต.ค.P2 �A 11,900 11,500 10,900 2,000

� พ.ย.P2 A พ.ย.P2 �A 11,900 11,500 10,900 2,000



 

< พ.ย.P2 22 พ.ย.P2 �A 11,900 11,500 10,900 2,000

2P พ.ย.P2 2R พ.ย.P2 �A 11,900 11,500 10,900 2,000

�� พ.ย.P2 �O พ.ย.P2 �A 11,900 11,500 10,900 2,000

�/ พ.ย.P2 � ธ.ค.P2 �A 12,900 12,500 11,900 2,000

0 ธ.ค.P2 < ธ.ค.P2 �A 12,900 12,500 11,900 2,000

R ธ.ค.P2 2/ ธ.ค.P2 �A 12,900 12,500 11,900 2,000

2A ธ.ค.P2 2P ธ.ค.P2 �A 12,900 12,500 11,900 2,000

�2 ธ.ค.P2 �� ธ.ค.P2 �A 12,900 12,500 11,900 2,000

�< ธ.ค.P2 �2 ธ.ค.P2 �A 13,900 13,500 12,900 2,000

�/ ธ.ค.P2 2 ม.ค.P� �A 12,900 12,500 11,900 2,000

�2 ธ.ค.P2 � ม.ค.P� �A 12,900 12,500 11,900 2,000

A ม.ค.P� P ม.ค.P� �A 13,900 13,500 12,900 2,000

22 ม.ค.P� 2� ม.ค.P� �A 12,900 12,500 11,900 2,000

2R ม.ค.P� �/ ม.ค.P� �A 12,900 12,500 11,900 2,000

�O ม.ค.P� �0 ม.ค.P� �A 12,900 12,500 11,900 2,000

อตัราค่าบรกิารรวม 
� ตั Sวเครื8องบนิชั4นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี8ยนแปลงตั Sว 
� ที8พกัโรงแรมตามรายการ � คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ8มเงนิพกัหอ้งเดี8ยว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื4อหรอืเปลี8ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที8ตามรายการระบุ  
� ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที8ท่องเที8ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกดท์อ้งถิ8นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที8ยวตามรายการ 
� ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,///,/// บาท (เป็นไปเงื8อนไขตามกรมธรรม)์  
� ภาษีนํ4 ามนัและภาษีต ั Sวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ8มหากสายการบนิปรบัขึ4นกอ่นวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ4 าหนักกระเป๋าไม่เกนิ �/ กก.ต่อ 2 ใบ 



 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ที8จา่ย �% และภาษีมลูค่าเพิ8ม 0%  

× ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครื8องดื8มที8ส ั 8งเพิ8มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที8
ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที8ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที8กรมแรงงานทั4งที8
เมืองไทยและต่างประเทศซึ8งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

× ค่าทิปไกดท์อ้งถิ8น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ P// บาท/ทริป/ลูกทวัร ์ 2 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ4 าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ8นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิ
ค่ะ) 

 
เงื8อนไขการสาํรองที8นั 8งและการยกเลกิทวัร ์

2.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ O,/// บาทสว่นที8เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่
นอ้ยกว่า2O วนั มิฉะนั4นถอื 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง �2 วนั) 
�.กรณียกเลกิ 
�.2 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง �/ วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั4งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,
วนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ[การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื8อนไขใดๆทั4งสิ4น 
�.� ยกเลกิการเดินทาง 2O-�/ วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์O/%และรบิเงนิมดัจาํท ั4งหมด 
�.� ยกเลกิภายใน 2A วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ[การคนืเงนิค่าทวัรท์ ั4งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั4งสิ4น 
�. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ8งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื8อนการ
เดินทางของท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ทั4งนี4 ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที8ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื8อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี
เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 
เพยีง 0 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ[ในการคนืเงนิทกุกรณี 



 

A.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ[ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั4งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
จาํนวนที8บรษิทัฯกาํหนดไว ้
(2O ท่านขึ4นไป)เนื8องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื8นที8เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไป
ชําระค่าเสยีหายต่างๆที8 
เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
O.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 2/ ท่านขึ4นไปจงึออกเดินทางในกรณีที8มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 2/ ท่านขอสงวนสทิธิ[เลื8อนวนัเดินทาง
หรอืยกเลกิการเดินทาง 
โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 2/ วนักอ่นการเดินทาง 
P.กรณีที8ท่านตอ้งออกตั Sวภายใน เช่น (ต ั Sวเครื8องบนิ,ต ั Sวรถทวัร,์ต ั Sวรถไฟ) กรุณาสอบถามที8เจา้หนา้ที8ทกุคร ั4งกอ่นทาํการ
ออกตั Sว เนื8องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี8ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯ
จะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั Sวภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี8ยนเวลาบนิ
เพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื8อนไขดงักล่าว 
0.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนํ4 าเงนิ)เดินทางเพื8อการท่องเที8ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ[ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั4งสิ4น 

 
รายละเอยีดเพิ8มเติม 

� บรษิทัฯมีสทิธิ[ในการเปลี8ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที8เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
� เที8ยวบนิ  ,ราคาและรายการท่องเที8ยว สามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

� หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือ น และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง
เพื8อท่องเที8ยวเท่านั4น )หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหาก
อายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได้ (  

� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั4งสิ4น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน  ,การประทว้ง
,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที8ตรวจคนเขา้เมือง 

หรอื เจา้หนา้ที8กรมแรงงานทั4งจากไทยและต่างประเทศซึ8งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรอืเหตุภยั
พบิตัิทางธรรมชาติ)ซึ8งลูกคา้จะ ตอ้งยอมรบัในเงื8อนไขนี4 ในกรณีที8เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ8งอาจจะปรบัเปลี8ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม( 
� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั4งสิ4น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ8งไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที8ยว )ซึ8งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื8อนไขน ◌ี◌้ในกรณีที8เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ8งอยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร(์ 



 

� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั4งสิ4น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที8ยวบางรายการ ,ไม่
ทานอาหารบางมื4อ,เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
� ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั4งสิ4น หากเกดิสิ8งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที8เกดิจาก

ความประมาทของนักท่องเที8ยวเองหรอืในกรณีที8กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

� กรณีที8การตรวจคนเขา้เมืองทั4งที8กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที8ระบไุว ้
ในรายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ[ที8จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั4งสิ4น 

� ตั Sวเครื8องบนิเป็นตั Sวราคาพเิศษ กรณีที8ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื8อนวนัหรือคนืเงนิและไม่
สามารถเปลี8ยนชื8อได ้

� เมื8อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั4งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื8อนไขขอ้ตกลงต่างๆที8ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี4 แลว้ท ั4งหมด 

� กรุป๊ที8เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที8ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื
ต่างประเทศ รวมถงึเที8ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่า
ทวัรท์ ั4งหมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื8อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื8อประโยชน์
ของท่านเอง** 

 
 


