
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซีย 
 

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

07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุทา่น  

10.10 น.    ออกเดนิทางสู่ เมอืงเสยีมเรียบ โดยเทีย่วบนิ FD 610   

11.00 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิเสยีมเรยีบ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นที่กมัพชูา เท่ากบัประเทศไทย) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้  น าท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรอื ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน า้จดื ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน  

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ต ัง้อยู่บริเวณตอนกลางประเทศกมัพชูา มพีื้นทีป่ระมาณ 7500  

ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น า้โขง ซึ่งแม่น า้โขงไหลผ่านมคีวามยาวถงึ  

500 กิโลเมตร ครอบคลุมถงึพื้นที ่5 จงัหวดัของกมัพชูา ไดแ้ก่ ก าปงชนงั โพธสิตัว ์พระ 

ตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ปีลาน า้จดืชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 ชนิด  

จากนั้น น าทุกท่านกรายสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ที่มชีื่อเสยีงต ัง้แต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 2 ในสมยันัน้องคเ์จค๊ องคจ์อม มี

ความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นทีเ่กรงขามของข  า้ศึกศตัรู เป็นผูท้ีม่ ี

จติใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเวน้จากศึกสงคราม หากมนีกัโทษคนไหนทีไ่ม่ได ้

ท าความผดิทีร่า้ยแรงมาก พระองคก์็จะขออภยัโทษให ้ จงึเป็นทีเ่คารพรกั นบัถอื 

ของคนในเมอืงเสยีมเรียบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กมัพชูาเปลีย่นมานบัถอื 

ศาสนาพทุธ และไดม้กีารศึกษาประวตัขิองเจา้เจกและเจา้จอม และเหน็ว่าเป็น 

บคุคลตวัอย่างทีป่ระพฤตตินดมีาก จงึไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ 

19.00น.  บรกิารอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต ์อิม่อร่อยกบัอาหารนานาชาตชินิด พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุดระบ าอปัสร ศิลปะพื้นเมืองของ

กมัพชูาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ใหท้กุท่านไดเ้กบ็ภาพเป็นที่ระลกึไวเ้ป็นความทรงจ า 

 **น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว STARRY HOTEL หรอืเทยีบเท่า** 

 
 
 
 
 
 
 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 



 

 

จากนั้น เดนิทางชม ปราสาทบนัทายศรี หรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตยีไสร หมายถงึ  

ปราสาทสตรหีรอืป้อมสตรี สรา้งตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510) 

เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุ่มหน่ึง สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพแูกะและสลกัภาพนูนสูงได ้

อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหนิทีถ่อืไดว้่างดงามทีสุ่ดในประเทศกมัพชูา มคีวาม 

กลมกลนือย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดยีวทีส่รา้งเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แต่ 

ลวดลายก็ยงัมคีวามคมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มคีวาม 

อ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอย่างวจิติบรรจงจนท าใหเ้หล่านางอสัราและเทพธดิาทีป่ระดบับนผนงัดูเสมอืนมชีีวติจริงๆ 

จากนัน้  เดินทางสูเ่มืองพระนครหรอืนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพือ่เขา้สู่เมอืงนครธม ซึ่งเป็นสะพานทีพ่ระเจา้ชยัวรมนัที ่7 กษตัริย ์

เขมรใชเ้ป็นทางเสดจ็ผ่านเขา้ออกเมอืงนครธม ประตูเมอืง ทีม่ยีอดเป็นรูปพระโพธสิตัว  ์

หนัพระพกัตรไ์ปท ัง้ 4 อาณาจกัรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายคริสตศ์วรรษที ่12 โดย 

พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 มอีาณาเขตครอบคลุมพื้นที ่9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทศิเหนือ 

ของ นครวดั ภายในเมอืงมสีิง่ก่อสรา้งมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ  

น าทกุท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานทีส่  าคญัทีสุ่ดเป็นล  าดบัทีส่องทีค่วรมา 

เทีย่วชมเมือ่มาเยอืนองักอร ์สรา้งขึ้นเมือ่ปลายคริสตศ์ตวรรษที ่12 ในรชัสมยัของพระ 

เจา้ชยัวรมนัที ่7 ปราสาทบายนสรา้งขึ้นจากหนิทรายและเป็นสญัลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมือ่มองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบั

เขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาทบายนนัน้สรา้งขึ้นตามแบบแผนของยนัตระ ซึ่งเป็นเรขาคณิตของพทุธศาสนา

ของอนิเดยี เป็นสญัลกัษณ์ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัดิ์สทิธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อได ้

เขา้ไปสมัผสัยงัปราสาทแห่งน้ีจะรูส้กึเหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเสน่หท์ีป่ระทบัใจของปราสาทแห่งน้ี 

จากนัน้ น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถู่กทิ้งรา้งมานาน 

ถงึ 500 ปี สรา้งขึ้นในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหนิในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัร 

ขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพทุธศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึ 

เป็นท ัง้ปราสาทและวดัทางพทุธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมภีาพแกะสลกัอนั 

เป็นเรื่องราวทางพทุธประวตั ินิกายมหายาน ท ัง้หนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยั 

พระเจา้ชยัวรมนัที ่8 ทีท่รงเลือ่มใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดั 

แปลงใหเ้ป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัศาสนาฮนิดู ส่วนพระพทุธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลงึค ์ 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้ ชมสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ทีเ่ปรียบเสมอืน 

วมิานของเทพเจา้สูงสุดทีบ่รรจงชะลอลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืว่า 

เป็นสถานทีสุ่ดยอดของการเดนิทางไปในครัง้น้ี ซึ่งสรา้งขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 1650-1720 

โดยพระเจา้สุรยิวรมนัที ่2 โดยถวายเป็นพทุธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหมืน่ 

องค ์ชมภาพแกะสลกันูนต า่ การกวนเกษยีรสมทุร  ซึง่เป็นพธิกีรรมโบราณอนั 

ศกัดิ์สทิธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัที ่1 โดยมภีาพกองทพัของเสยีมกุก ซึ่ง

เป็นบรรพบรุุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 

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


 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าท่านเขา้สูท่ี่พกั 

หลงัอาหารน าท่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์ารเ์กต็ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงเสยีมเรียบตามอธัยาศยั 

**น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที่เขา้ร่วมโปรโมชัน่ หรอืเทยีบเท่า** 

 
 
 
 
 
 
วนัที่สาม ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม-ศูนยฝึ์กวชิาชีพ-ตลาดซาจะ๊ –สนามบินเสยีมเรยีบ – รา้นหยก – ดอนเมือง  (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ น าท่านชม ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนยห์ตัถกรรมการพฒันาและปรบัปรุงงานหตัถกรรมทอผา้ 

รวมถงึการสบืทอดศิลปกรรมโบราณใหค้งอยู่  จากนัน้ ชมศูนยฝึ์กวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนยส์อนวชิาชีพทุก

สาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหนิและแกะสลกัไม ้

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้   น าทกุท่านเดนิทางไป ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง ตลาดซาจะ๊ ชอปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิ่น ของ 
  เมืองเสยีมเรยีบ ของตลาดซาจะ๊ก็ไดแ้ก่ เสื้อผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง 

  กุญแจและอื่นๆ เครื่องเงนิ อญัมณี และอื่นๆ อกีมากมายใหท้กุท่านได ้เลอืกซื้อ 

  ของฝากกลบัเมอืงไทย 

15.25 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบนิที่  FD 615 

16.20 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรก์มัพูชา นครวดั นครธม 3 วนั 2 คนื บนิแอรเ์อเชีย 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

1 มี.ค.61 3 มี.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

23 มี.ค.61 25 มี.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

14 เม.ย.61 16 เม.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

29 เม.ย.61 1 พ.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 



 

 

11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

8 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

10 ส.ค.61  12 ส.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

- ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 



 

 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั 

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

           เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ 

   ก าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ 

  ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้ 

ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 



 

 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 


