
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบ าอัปสรา  (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

07.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.10 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดยเที่ยวบิน FD 610  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.10 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นทีก่ัมพูชา เท่ากับ

ประเทศไทย) 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 



 

จากนั้น  น าท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน ้ าจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางประเทศกมัพชูา มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น ้ าโขง ซ่ึง
แม่น ้ าโขงไหลผา่นมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จงัหวดัของกมัพชูา ไดแ้ก่ ก าปงชนงั โพธิสตัว ์
พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบที่มีปลาน ้ าจืดชุกชุมมากแห่งหน่ึงประมาณ 300 ชนิด  

จากน้ัน น าทุกท่านสกัการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 2 ในสมยันั้นองคเ์จค๊ องคจ์อม มี
ความสามารถในเร่ืองการรบเป็นอยา่งมากเป็นที่เกรงขามของข ้าศึกศตัรู เป็นผูท้ี่มีจิตใจงามเป็นอยา่งมาก ในยาม
วา่งเวน้จากศึกสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนที่ไม่ไดท้  าความผดิที่ร้ายแรงมาก พระองคก์็จะขออภยัโทษให้   จึงเป็น
ที่เคารพรัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีต่อมา กมัพชูาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพทุธ และได้
มีการศึกษาประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นว่ าเป็นบุคคลตวัอยา่ งที่ประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสร้างรูป
เคารพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น.  บริการอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบ าอัปสร ศิลปะ

พื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจ า **น าท่านเข้าสู่
ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเท่า** 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง   นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต  (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทาง ชม ปราสาทบันทายศรี  หรือเรียกตาม

ส าเนียงเขมรวา่  บันเตียไสร  หมายถึง  ปราสาท
สตรีหรือป้อมสตรี สร้างตอนปลายสมยัพระเจา้
ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510)เป็นปราสาทหลงั
เล็กๆก ลุ่มหน่ึง สร้างดว้ยหินทรายสีชมพแูกะ
และสลกัภาพนูนสูงไดอ้ยา่งสวยงามมาก เป็น
ปราสาทหิน ที่ถือไดว้า่งดงามที่สุดในประเทศ
กมัพชูา มีความกลมกลืนอยา่งสมบูรณ์ และเป็น
ปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี 
แต่ลวดลายก็ยงั มีความคมชดั เหมือนกั บสร้าง
เสร็จใหม่ ๆ ปราสาท บนัทายศรี มีความอ่อน
ชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอยา่งวจิิตบรรจงจน
ท าใหเ้หล่านางอสัราและเทพธิดาที่ประดบับน
ผนงัดูเสมือนมีชีวติจริงๆ 

จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองพระนครหรือนครธม  ผา่นชม
สะพานนาคราช เพือ่เขา้สู่เมืองนครธม ซ่ึงเป็น
สะพานที่พระเจ้ าชยัวรมนัที่ 7 กษตัริยเ์ขมรใช้
เป็นทางเสด็จผา่นเขา้ออกเมืองนครธม ประตู



 

เมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระพกัตร์ไปทั้ง 4 อาณาจกัรเขมร  สถาปนาขึ้นในปลาย คริสตศ์วรรษที่ 
12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือของ  นครวดั  ภายในเมือง
มีส่ิงก่อสร้างมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ  
น าทุกท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่ส าคญัที่สุดเป็นล าดบัที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเม่ือมาเยอืนองักอร์ 
สร้างขึ้นเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ในรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหินทรายและ
เป็นสญัลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เม่ือมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของ
ปราสาทบายนนั้นสร้างขึ้นตามแบบแผนของยนัตระ ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของ พทุธศาสนาของอินเดีย  เป็นสญัลกัษณ์
ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดู เม่ือไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงั
ปราสาทแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นเสน่ห์ที่ประทบัใจของปราสาทแห่งน้ี 

จากนั้น น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) 
เป็นปราสาทที่ถูกทิ้ งร้างมานานถึง 500 ปี 
สร้างขึ้นในปี พศ .1729 เป็น   ปราสาทหินใน
ยคุสุดทา้ย ของ อาณาจกัรขอม สมยัพระเจา้
ชยัวรมนัที่ 7 ที่ทรงเล่ือมใสในพทุธศาสนา 
ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวดั
ทางพทุธศาสนา ไปในตวั ภายในปราสาทมี
ภาพแกะสลกัอนัเป็นเร่ืองราวทางพทุธประวตัิ 
นิกายมหายาน ทั้งหนา้บนั และทบัหลงั แต่ใน
สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 8 ที่ทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั
ศาสนาฮินดู ส่วนพระพทุธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น ชมส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวมิานของเทพเจา้สูงสุดที่บรรจง

ชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถือวา่เป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในคร้ังน้ี ซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือ 
 ปีพ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สุริยวรมนัที่ 2 โดยถวายเป็นพทุธบูช า ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหม่ืนองค ์ชมภาพ
แกะสลกันูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซ่ึงเป็นพธีิกรรมโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ ท่านจะไดช้มภาพ
การยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัที่ 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบร รพบุรุษของพวกเราชาวไทย
ปรากฏอยู ่
 
 
 
 
 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารน าท่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ตหรือตลาดซาจ๊ะ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้
พื้นเมืองเสียมเรียบตามอธัยาศยั 
ได้เวลาสมควร **น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเท่า** 

วันที่สาม  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวัน/-)                                                                                                                            
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนยห์ตัถกรรมการพฒันาและปรับปรุงงาน

หตัถกรรมทอผา้ รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณใหค้งอยู ่ จากนั้ น ชม ศูนย์ฝึกวิช าชีพ (Les Artisan 

d'Angkor) ศูนยส์อนวชิาชีพทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหินและแกะสลกัไม ้
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาสมควร น าท่านสู่ สนามบินเสียมเรียบ 
15.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD 615 
16.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**เวลาบินบางพเีรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางท้ายรายการค่ะ** 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา ทัวร์กมัพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย (FD) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดี่ยว 
จอยแลนด์ 

(ราคาไม่รวมตั๋ว) 

28 ก.พ.63 01 มี.ค.63 24+1 
FD610 09.55-11.00 
FD615 16.30-17.25 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 24+1 
FD610 09.55-11.00 
FD615 16.30-17.25 

10,900 10,500 9,900 2,000 6,900 

27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 24+1 
FD610 09.55-11.00 
FD615 16.30-17.25 

11,900 11,500 10,900 2,000 7,900 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

10,900 10,500 9,900 2,000 6,900 

10 เม.ย.63 12 เม.ย.63 24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

11,900 11,500 10,900 2,000 7,900 



 

24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

9,999 9,999 9,999 2,000 5,999 

08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

10,900 10,500 9,900 2,000 6,900 

15 พ.ค.63 17 พ.ค.63 24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

9,999 9,999 9,999 2,000 5,999 

29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

10,900 10,500 9,900 2,000 6,900 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง   ค่าประกันอุ บัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารแล ะเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 



 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน ในกรณทีี่ค่าทัวร์มีราคา ต่ํากว่า 10,000 บาท 
กรณยีกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  30 วัน บริษัทฯ  จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันห ยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จา กโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน             
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่ าใช้จ่ายทั้ งหมด  กรณีท่านยกเลิกกา รเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริษัทฯ  และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้ าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเป ลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งใ ห้ทราบ ล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ  จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี  ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้ง ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ  (เล่มนํ้าเงิน ) เดินทางเพ่ื อการท่องเที่ยว กับคณะทั วร์ หากท่านถูกปฏิ เสธในการเข้า  – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 



 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 



 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจงึมดัจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


