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วนัแรก   กรุงเทพฯ – เสยีมเรยีบ – ลอ่งเรอืโตนเลสาบ – ศาลองคเ์จก๊ - องคจ์อม – ชมโชวร์ะบ าอปัสรา  
                         (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

07.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  
10.10 น.    ออกเดนิทางสู ่เมอืงเสยีมเรยีบ โดยเทีย่วบนิ FD 610  
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 11.10 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิเสยีมเรยีบ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีก่มัพูชา เทา่กบั

ประเทศไทย) 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้  น าทา่นลอ่งเรอืชม โตนเลสาบ หรอื ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน ้าจดื ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
 ตัง้อยูบ่รเิวณตอนกลางประเทศกัมพชูา มพีืน้ทีป่ระมาณ 7500 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเขมรเกดิจากแมน่ ้าโขง ซึง่

แมน่ ้าโขงไหลผ่านมคีวามยาวถงึ 500 กโิลเมตร ครอบคลมุถงึพืน้ที ่5 จังหวัดของกัมพชูา ไดแ้ก่ ก าปงชนัง โพธสิตัว ์
พระตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ปีลาน ้าจดืชกุชมุมากแหง่หนึง่ประมาณ 300 ชนดิ  

จากน ัน้ น าทกุทา่นสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยพระเจา้ชยัวรมันที ่2 ในสมัยนัน้องคเ์จ๊ค องคจ์อม มี

ความสามารถในเรือ่งการรบเป็นอยา่งมากเป็นทีเ่กรงขามของข ้าศกึศัตร ูเป็นผูท้ีม่จีติใจงามเป็นอยา่งมากในยามวา่งเวน้
จากศกึสงคราม หากมนัีกโทษคนไหนทีไ่มไ่ดท้ าความผดิทีร่า้ยแรงมาก พระองคก์็จะขออภัยโทษให ้ จงึเป็นทีเ่คารพ
รัก นับถอืของคนในเมอืงเสยีมเรยีบเป็นอยา่งมาก  400 ปีตอ่มา กัมพชูาเปลีย่นมานับถอืศาสนาพทุธ และไดม้ี

การศกึษาประวัตขิองเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นวา่เป็นบคุคลตัวอยา่งทีป่ระพฤตตินดมีาก จงึไดม้กีารสรา้งรปูเคารพ 
19.00 น.  บรกิารอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ต ์อ ิม่อรอ่ยกบัอาหารนานาชาตชินดิ พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุดระบ าอปัสร 

ศลิปะพืน้เมอืงของกมัพูชาทีเ่ป็นการแสดงทีส่วยงาม ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึไวเ้ป็นความทรงจ า **
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรอืเทยีบเทา่** 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัทีส่อง   นครธม –ปราสาทบนัทายศร ี– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั –ไนทม์ารเ์ก็ต 
                         (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ เดนิทางชม ปราสาทบนัทายศร ีหรอืเรยีกตามส าเนียงเขมร

วา่ บนัเตยีไสร หมายถงึ ปราสาทสตรหีรอืป้อมสตร ีสรา้งตอน
ปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510)เป็นปราสาทหลัง
เล็กๆกลุม่หนึง่ สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพแูกะและสลักภาพนูนสงู

ไดอ้ยา่งสวยงามมากเป็นปราสาทหนิทีถ่อืไดว้า่งดงามทีส่ดุใน
ประเทศกัมพชูา มคีวามกลมกลนือยา่งสมบูรณ์ และเป็นปราสาท
แหง่เดยีวทีส่รา้งเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แตล่วดลายก็ยังมคีวาม

คมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสร็จใหม ่ๆ ปราสาทบันทายศร ีมคีวาม
ออ่นชอ้ยงดงามชา่งไดแ้กะสลักอยา่งวจิติบรรจงจนท าใหเ้หลา่
นางอัสราและเทพธดิาทีป่ระดับบนผนังดเูสมอืนมชีวีติจรงิๆ 

จากนัน้  เดนิทางสูเ่มอืงพระนครหรอืนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช 
เพือ่เขา้สูเ่มอืงนครธม ซึง่เป็นสะพานทีพ่ระเจา้ชยัวรมันที ่7 

กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมอืงนครธม ประตเูมอืง ทีม่ยีอดเป็นรปูพระโพธสิตัวห์ันพระพักตรไ์ปทัง้ 4 
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อาณาจักรเขมร สถาปนาขึน้ในปลายครสิตศ์วรรษที ่12 โดยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 มอีาณาเขตครอบคลมุพืน้ที ่9 ตาราง
กโิลเมตร อยูท่างทศิเหนือของ นครวัด ภายในเมอืงมสี ิง่กอ่สรา้งมากมายนับแตส่มัยแรกๆ  
น าทกุทา่นเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานทีส่ าคัญทีส่ดุเป็นล าดับทีส่องทีค่วรมาเทีย่วชมเมือ่มาเยอืนอังกอร ์

สรา้งขึน้เมือ่ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่12 ในรัชสมัยของพระเจา้
ชยัวรมันที ่7 ปราสาทบายนสรา้งขึน้จากหนิทรายและเป็น
สญัลักษณ์ของเขาพระสเุมร ุเมือ่มองจากดา้นนอก จะแลดคูลา้ย

กับเขาวงกต แตค่วามจรงิแลว้ ลักษณะของปราสาทบายนนัน้
สรา้งขึน้ตามแบบแผนของยันตระ ซึง่เป็นเรขาคณติของพทุธ

ศาสนาของอนิเดยี เป็นสญัลักษณข์องมนัดาลา่ หรอืรปูวงกลม
อันเป็นสญัลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิด ู
เมือ่ไดเ้ขา้ไปสมัผัสยังปราสาทแหง่นี้จะรูส้กึเหมอืนมคีนคอย

จอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา ซึง่เป็นเสน่หท์ีป่ระทับใจของปราสาท
แหง่นี ้

จากนัน้ น าทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่

ถกูทิง้รา้งมานานถงึ 500 ปี สรา้งขึน้ในปี พศ.1729 เป็น   
ปราสาทหนิในยคุสดุทา้ยของอาณาจักรขอม สมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพทุธศาสนา ปราสาทตาพรหม
จงึเป็นทัง้ปราสาทและวัดทางพทุธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมภีาพแกะสลักอันเป็นเรือ่งราวทางพทุธประวัต ิ

นกิายมหายาน ทัง้หนา้บนั และทบัหลงั แตใ่นสมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่8 ทีท่รงเลือ่มใสในศาสนาฮนิด ูภาพสลักบางภาพ
ไดถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกับศาสนาฮนิด ูสว่นพระพทุธรปู ก็ถกูดัดแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ 

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้ ชมสิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ปราสาทนครวัด ทีเ่ปรยีบเสมอืนวมิานของเทพเจา้สงูสดุทีบ่รรจงชะลอ
ลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืวา่เป็นสถานทีส่ดุยอดของการเดนิทางไปในครัง้นี้ ซ ึง่สรา้งขึน้เมือ่ 
 ปีพ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 โดยถวายเป็นพทุธบชูา ชมรปูสลักนางอัปสรนับหมืน่องค ์ชมภาพ

แกะสลักนูนต ่า การกวนเกษียรสมทุร  ซึง่เป็นพธิกีรรมโบราณอันศกัดิส์ทิธิน่์าสนใจเป็นอยา่งยิง่ ทา่นจะไดช้มภาพการ
ยกกองทัพของพระเจา้ สรุยิวรมันที ่1 โดยมภีาพกองทัพของเสยีมกกุ ซึง่เป็นบรรพบรุษุของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู ่

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหารน าทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ตหรอืตลาดซาจะ๊ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืงเสยีมเรยีบตามอัธยาศัย 
ไดเ้วลาสมควร **น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรอืเทยีบเทา่** 

 

วนัทีส่าม ศนูยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม – ศนูยฝึ์กวชิาชพี – วดัทไม – รา้นเครือ่งเงนิ+เพชร – สนามบนิเสยีมเรยีบ – 
กรุงเทพฯ          (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ น าทา่นชม ศนูยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศนูยห์ัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรงุงาน

หัตถกรรมทอผา้ รวมถงึการสบืทอดศลิปกรรมโบราณใหค้งอยู ่ จากนัน้ ชมศนูยฝึ์กวชิาชพี (Les Artisan 
d'Angkor) ศนูยส์อนวชิาชพีทกุสาขา เชน่ การทอผา้ การแกะสลักหนิและแกะสลักไม ้

จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทางสู ่วดัทไมหรอื วดัใหม ่เป็นวัดทีต่ัง้อยูใ่นตัวเมอืงเสยีมเรยีบ ไดร้วบรวมภาพเรือ่งราวของสงคราม

เขมรแดง และยังรวบรวมกระดกูและกะโหลกของผูท้ีเ่สยีชวีติชาวเขมร จากน ้ามอืของชาวเขมรแดง  
เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นสู ่สนามบนิเสยีมเรยีบ 
15.20 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่ FD 615 

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
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16.25 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

**เวลาบนิบางพเีรยีดอาจจะไมต่รงกนั รบกวนเช็คเวลาบนิตามตารางทา้ยรายการคะ่** 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

วนัเดนิทาง ราคา ทวัรก์มัพูชา นครวดั นครธม 3 วนั 2 คนื บนิแอรเ์อเชยี (FD) 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 
กรุป๊ เวลาเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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 

10 ม.ค.63 12 ม.ค.63 24+1 
09.55-11.00 / 16.30-

17.25 
12,900 12,500 11,900 2,000 

24 ม.ค.63 26 ม.ค.63 24+1 
09.55-11.00 / 16.30-

17.25 
11,900 11,500 10,900 2,000 
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14 ก.พ.63 16 ก.พ.63 24+1 
09.55-11.00 / 16.30-

17.25 
13,900 13,500 12,900 2,000 

28 ก.พ.63 01 ม.ีค.63 24+1 
09.55-11.00 / 16.30-

17.25 
12,900 12,500 11,900 2,000 

13 ม.ีค.63 15 ม.ีค.63 24+1 
09.55-11.00 / 16.30-

17.25 
10,900 10,500 9,900 2,000 

27 ม.ีค.63 29 ม.ีค.63 24+1 
09.55-11.00 / 16.30-

17.25 
11,900 11,500 10,900 2,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตรุะหวา่ง

การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7%  

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,
การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของ

ประเทศคะ่) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการเลือ่น            

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได้
ตามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่ม

เดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 



 
 
 
 
 

CODE: BIC01 

 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท า
การออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่น
เวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 
 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึ

และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดั

หยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่

กรมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ
(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก
อุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายก็ุตาม อาจท าให้
ทา่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้ง
ท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่น
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ
รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ

เปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
 


