
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบนิแอร์เอเชีย  
ชมปราสาท นครวดั 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของปราสาทบายน 

ชมปราสาทตาพรหมและความสวยงามของปราสาทบนัทายศรี 
ล่องเรือโตนเลสาบทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกฉียงใต้ 
ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมืองตลาดซาจ๊ะ สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม 

 อิ่มอร่อยกับพิเศษ บฟุเฟต์นานาชาต ิพร้อมชมโชว์การแสดงอปัสราทีง่ดงาม 



 
07.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
10.10 น.    ออกเดนิทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดยเที่ยวบิน FD 610   
11.00 น.        เดนิทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  (เวลาท้องถิ่นที่กัมพูชา  
  เท่ากบัประเทศไทย) 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่าน ล่องเรือชมโตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน ้ าจืด ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มีพื้นท่ีประมาณ 7500 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเขมรเกดิ
จากแม่น ้ าโขง ซ่ึงแม่น ้ าโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กโิลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นท่ี 5 จังหวดัของ
กมัพูชา ไดแ้ก ่ก  าปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบท่ีมีปลาน ้ าจืดชุกชุมมากแห่ง
หน่ึงประมาณ 300 ชนิด  จากนั้นน าทุกท่านกราบสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมัย
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 2 ในสมัยนั้นองคเ์จ๊ค องคจ์อม มีความสามารถในเร่ืองการรบเป็นอยา่งมากเป็นท่ีเกรง
ขามของข ้าศึกศตัรู เป็นผูท่ี้มีจิตใจงามเป็นอยา่งมากในยามว่างเวน้จากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหน
ท่ีไม่ได้ท าความผิดท่ีร้ายแรงมาก พระองคก์จ็ะขออภัยโทษให้  จึงเป็นท่ีเคารพรัก นับถือของคนในเมือง
เสียมเรียบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพุทธ และไดมี้การศึกษาประวตัิของ
เจา้เจ๊กและเจา้จอม และเห็นว่าเป็นบุคคลตวัอยา่งท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสร้างรูปเคารพ  

 
19.00น. รับประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกบัอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบ า

อปัสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาท่ีเป็นการแสดงท่ีสวยงาม  ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็น
ความทรงจ า 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ STARRY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรี

หรือป้อมสตรี สร้างตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510)เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุ่มหน่ึง 
สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูแกะและสลกัภาพนูนสูงไดอ้ย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหินท่ีถือได้ว่างดงาม

วนัที่สอง นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต 

วนัแรก    กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – 
 ชมโชว์ระบ าอัปสรา 



ท่ีสุดในประเทศกมัพูชา มีความกลมกลืนอยา่งสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวท่ีสร้างเสร็จแล้วกว่า 
1000 ปี แต่ลวดลายกย็งัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้างเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มีความอ่อนช้อย
งดงามช่างไดแ้กะสลกัอย่างวิจิตบรรจงจนท าใหเ้หล่านางอสัราและเทพธิดาท่ีประดบับนผนังดูเสมือนมี
ชีวิตจริงๆ น าท่านเดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเขา้สู่ เมืองนครธม ซ่ึง
เป็นสะพานท่ีพระเจา้ชยัวรมันท่ี 7 กษตัริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมืองนครธม ประตูเมือง ท่ีมี
ยอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษท่ี 
12 โดยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ี 9 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ  นคร
วดั ภายในเมืองมีส่ิงกอ่สร้างมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ น าท่านเขา้ชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานท่ี
ส าคญัท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีสองท่ีควรมาเท่ียวชมเม่ือมาเยอืนองักอร์ สร้างขึ้นเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ใน
รัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหินทรายและเป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ 
เม่ือมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลักษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างขึ้น
ตามแบบแผนของยนัตระ ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็นสัญลักษณ์ของมันดาล่า หรือ
รูปวงกลมอันเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักด์ิสิทธ์ิ ในศาสนาฮินดู เม่ือได้เข ้าไปสัมผัสยงั
ปราสาทแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นเสน่ห์ท่ีประทบัใจของปราสาท
แห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม ปราสาทตาพรหม (TA PROHM) เป็นปราสาทท่ีถูกท้ิงร้างมานานถึง 500 ปี 
สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหินในยคุสุดทา้ยของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ท่ี
ทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวดัทางพุทธศาสนาไปในตวั ภายใน
ปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเร่ืองราวทางพุทธประวติั นิกายมหายาน ทั้งหนา้บนั และทบัหลงั แต่ใน
สมยัพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 8 ท่ีทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงให้เป็นเร่ืองราว
เก ีย่วกบัศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป กถู็กดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค์  

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นชม ส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวดั ท่ีเปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้า

สูงสุดท่ีบรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถือว่าเป็นสถานท่ีสุดยอดของการเดินทางไป
ในคร้ังน้ี ซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลัก
นางอัปสรนับหม่ืนองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร   ซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทพัของพระเจ้า สุริยวรมันท่ี 1 โดยมีภาพ
กองทพัของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 

 
 

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/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
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  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  หลงัอาหารน าท่านเดินช้อปป้ิง ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ต อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง              
  เสียมเรียบตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ.............. หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (ANGKOR SILK FARM) เป็นศูนยห์ัตถกรรมการพฒันา

และปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผา้ รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่  น าท่านชม ศูนย์ฝึก
วชิาชีพ (LES ARTISAN D'ANGKOR) ศูนยส์อนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหินและ
แกะสลกัไม ้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  หลังทานอาหารเรียบร้อยแลว้น าทุกท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลาดซาจ๊ะ ได้แก ่เส้ือผา้ 

กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวงกุญแจและอ่ืนๆ เคร่ืองเงิน อัญมณี  และอ่ืนๆ อีกมากมายใหทุ้กท่านได ้
เลือกซ้ือของฝากกลบัเมืองไทย 

15.25 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD 615 
16.20 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

........หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม........ 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรก์มัพูชา นครวดั นครธม 3 วนั 2 คืน บินแอรเ์อเชีย 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

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 

วนัที่สาม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวชิาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง  



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 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 



 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ทอ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวนัละ 150 บาท/วนั/ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ)  
 

การส ารองที่น่ังและช าระเงิน 
กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร    ไทยพาณชิย์  (สาขา หนึ่งพนั) 
ช่ือบัญชี          นาย โสฬส ศิริวลัลภ 
 เลขที่บัญชี       175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ                
(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน   
 

กรณียกเลิก    

 ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล ,
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 



 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทุกกรณี 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษทัฯก  าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกดิจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร์ไทยร่วมเดินทางไปดว้ย 
 

รายละเอียดเพิม่เติม 
 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู ้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล 
หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับใน
เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กดิจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่น
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัิเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน  

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 



 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT , EXTRA FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง**  


