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

07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง 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 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีก่มัพชูา เทา่กบั

ประเทศไทย) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นล่องเรือชม โตนเลสาบ หรอื ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน ้าจดื ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ตัง้อยู่

บรเิวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มพีืน้ทีป่ระมาณ 7500 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเขมรเกดิจากแม่น ้าโขง ซึง่แม่น ้าโขง
ไหลผ่านมคีวามยาวถงึ 500 กโิลเมตร ครอบคลุมถงึพื้นที ่5 จังหวัดของกัมพูชา ไดแ้ก่ ก าปงชนัง โพธสิัตว ์พระตะบอง 

และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ปีลาน ้าจดืชกุชมุมากแหง่หนึง่ประมาณ 300 ชนดิ  
 น าทุกท่านสักการะ ศาลองคเ์จ๊ก องคจ์อม ทีม่ีช ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยพระเจา้ชัยวรมันที ่2 ในสมัยนัน้องคเ์จ๊ค องคจ์อม มี

ความสามารถในเรือ่งการรบเป็นอยา่งมากเป็นทีเ่กรงขามของข ้าศกึศตัรู เป็นผูท้ีม่จีติใจงามเป็นอย่างมากในยามวา่งเวน้จาก

ศกึสงคราม หากมนัีกโทษคนไหนทีไ่มไ่ดท้ าความผดิทีร่า้ยแรงมาก พระองคก็์จะขออภัยโทษให  ้ จงึเป็นทีเ่คารพรัก นับถอื
ของคนในเมอืงเสยีมเรยีบเป็นอย่างมาก  400 ปีตอ่มา กัมพูชาเปลีย่นมานับถอืศาสนาพุทธ และไดม้กีารศกึษาประวัตขิอง

เจา้เจกและเจา้จอมและเห็นวา่เป็นบคุคลตัวอยา่งทีป่ระพฤตตินดมีาก จงึไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ 

 
19.00 น.  บรกิารอาหารค า่ แบบบฟุเฟ่ต ์อ ิม่อรอ่ยกบัอาหารนานาชาตชินดิ พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุดระบ าอปัสร ศลิปะพืน้เมอืงของ

กมัพชูาทีเ่ป็นการแสดงทีส่วยงาม ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึไวเ้ป็นความทรงจ า  

**น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมหรรูะดบั 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรอืเทยีบเทา่** 

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

 เดนิทางชม ปราสาทบนัทายศร ีหรอืเรยีกตามส าเนยีงเขมรวา่ บนัเตยีไสร หมายถงึ ปราสาทสตรหีรอืป้อมสตร ีสรา้ง
ตอนปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510)เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุม่

หนึง่ สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูแกะและสลักภาพนูนสงูไดอ้ยา่งสวยงามมากเป็น

ปราสาทหนิทีถ่อืไดว้า่งดงามทีส่ดุในประเทศกมัพูชา มคีวามกลมกลนือย่าง
สมบรูณ์ และเป็นปราสาทแหง่เดยีวทีส่รา้งเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แตล่วดลายก็

ยังมคีวามคมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสร็จใหม ่ๆ ปราสาทบนัทายศร ีมคีวามออ่น
ชอ้ยงดงามชา่งไดแ้กะสลกัอย่างวจิติบรรจงจนท าใหเ้หลา่นางอสัราและเทพธดิา

ทีป่ระดบับนผนังดเูสมอืนมชีวีติจรงิๆ 

 เดนิทางสูเ่มอืงพระนครหรอืนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเขา้สูเ่มอืง
นครธม ซึง่เป็นสะพานทีพ่ระเจา้ชัยวรมันที ่7 กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่าน

เขา้ออกเมอืงนครธม ประตเูมอืง ทีม่ยีอดเป็นรูปพระโพธสิตัวห์ันพระพักตรไ์ปทัง้ 
4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึน้ในปลายครสิตศ์วรรษที ่12 โดยพระเจา้ชยัวรมันที ่

7 มอีาณาเขตครอบคลุมพื้นที ่9 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางทศิเหนือของ นคร
วดั ภายในเมอืงมสี ิง่กอ่สรา้งมากมายนับแตส่มัยแรกๆ  

น าทุกท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานทีส่ าคัญทีส่ดุเป็นล าดับที่

สองทีค่วรมาเทีย่วชมเมือ่มาเยอืนอังกอร ์สรา้งขึน้เมือ่ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่12 
ในรัชสมัยของพระเจา้ชยัวรมันที ่7 ปราสาทบายนสรา้งขึน้จากหนิทรายและเป็น

สญัลกัษณ์ของเขาพระสเุมรุ เมือ่มองจากดา้นนอก จะแลดคูลา้ยกับเขาวงกต แต่
ความจรงิแลว้ ลักษณะของปราสาทบายนนัน้สรา้งขึน้ตามแบบแผนของยันตระ 

ซึง่เป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอนิเดยี เป็นสญัลักษณ์ของมันดาลา่ หรือ

รูปวงกลมอันเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดู เมือ่
ไดเ้ขา้ไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรูส้ ึกเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยู่

ตลอดเวลา ซึง่เป็นเสน่หท์ีป่ระทบัใจของปราสาทแหง่นี ้
 น าทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถู่กทิง้รา้งมานาน

ถึง 500 ปี สรา้งขึ้นในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหินในยุคสุดทา้ยของ

อาณาจักรขอม สมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพุทธศาสนา ปราสาท
ตาพรหมจงึเป็นทัง้ปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมี

ภาพแกะสลกัอนัเป็นเรือ่งราวทางพุทธประวตั ินกิายมหายาน ทัง้หนา้บนั และทับหลัง แตใ่นสมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่8 ทีท่รง
เลือ่มใสในศาสนาฮนิด ูภาพสลกับางภาพไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัศาสนาฮนิด ูสว่นพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลง

ใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ 
เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

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%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
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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 ชมสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ทีเ่ปรยีบเสมอืนวมิานของเทพเจา้สงูสดุทีบ่รรจงชะลอ

ลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืวา่เป็นสถาน

ทีส่ดุยอดของการเดนิทางไปในครัง้นี ้ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ 
 ปีพ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สุริยวรมันที ่2 โดย

ถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมืน่องค ์
ชมภาพแกะสลักนูนต า่ การกวนเกษียรสมุทร  ซึง่เป็น

พธิกีรรมโบราณอนัศกัดิส์ทิธิน่์าสนใจเป็นอย่างยิง่ ทา่น
จะไดช้มภาพการยกกองทัพของพระเจา้ สรุยิวรมันที ่1 

โดยมภีาพกองทัพของเสยีมกกุ ซึง่เป็นบรรพบรุุษของ

พวกเราชาวไทยปรากฏอยู ่
ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารน าทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต
หรอืตลาดซาจะ๊ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้

สนิคา้พืน้เมอืงเสยีมเรยีบตามอัธยาศยั 

ไดเ้วลาสมควร **น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรอืเทยีบเทา่** 
วนัทีส่าม  ศนูยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม–ศนูยฝึ์กวชิาชพี–วดัทไม–รา้นเครือ่งเงนิ+เพชร–สนามบนิเสยีมเรยีบ–ดอนเมอืง 

                          (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นชม ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศนูยห์ัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรม

ทอผา้ รวมถงึการสบืทอดศลิปกรรมโบราณใหค้งอยู่  จากนัน้ ชมศูนยฝึ์กวชิาชพี (Les Artisan d'Angkor) ศนูยส์อน
วชิาชพีทกุสาขา เชน่ การทอผา้ การแกะสลกัหนิและแกะสลักไม ้

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่วดัทไมหรอื วดัใหม่ เป็นวัดทีต่ัง้อยู่ในตัวเมอืงเสยีมเรยีบ ไดร้วบรวมภาพเรือ่งราวของสงครามเขมร

แดง และยังรวบรวมกระดกูและกะโหลกของผูท้ีเ่สยีชวีติชาวเขมร จากน ้ามอืของชาวเขมรแดง  
เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิเสยีมเรยีบ 
15.20 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่ FD 615 

16.25 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

**เวลาบนิบางพเีรยีดอาจจะไมต่รงกนั รบกวนเช็คเวลาบนิตามตารางทา้ยรายการคะ่** 
........................................................................................ 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทาง กรุป๊ เวลาเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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 เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ด รั้บอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของ
บรษัิทฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคับตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร ์

 การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะนัน้

ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

 กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น

ไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิในกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน

กอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
 เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ 

ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระ

คา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น ไม่มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ยโดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจาก

สายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้

ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 
 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็

ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิ

เหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้

และออกประเทศได ้เชน่ ศัลยกรรม ผา่ตัดขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 
 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออก

นอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน 

สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะ

คา่ใชจ้่ายทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ 

เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมัดจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 


