
 
 

 
 



 
 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบําอปัสรา  (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

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

10.10 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดยเท่ียวบิน FD 610  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.10 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นทีก่มัพูชา เท่ากบั

ประเทศไทย) 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น  น าท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน ้าจืด ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

 ตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางประเทศกมัพชูา มีพื้นท่ีประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น ้ าโขง ซ่ึง
แม่น ้าโขงไหลผา่นมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นท่ี 5 จงัหวดัของกมัพูชา ไดแ้ก่ ก าปงชนงั โพธิสัตว ์
พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบท่ีมีปลาน ้าจืดชุกชุมมากแห่งหน่ึงประมาณ 300 ชนิด  

จากน้ัน น าทุกท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ในสมยันั้นองคเ์จ๊ค องคจ์อม มี
ความสามารถในเร่ืองการรบเป็นอย่างมากเป็นท่ีเกรงขามของข ้ าศึกศตัรู เป็นผูท่ี้มีจิตใจงามเป็นอย่างมากในยาม
วา่งเวน้จากศึกสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนท่ีไม่ไดท้  าความผดิท่ีร้ายแรงมาก พระองคก์็จะขออภยัโทษให้  จึงเป็น
ท่ีเคารพรัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพุทธ และได้
มีการศึกษาประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นว่าเป็นบุคคลตวัอย่างท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสร้างรูป
เคารพ 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น.  บริการอาหารคํ่า แบบบุฟเฟ่ต์ อิม่อร่อยกบัอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบําอปัสร ศิลปะ

พืน้เมืองของกมัพูชาที่เป็นการแสดงทีส่วยงาม ให้ทุกท่านได้เกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึไว้เป็นความทรงจํา **นําท่านเข้าสู่
ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทยีบเท่า** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีส่อง   นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั –ไนท์มาร์เกต็  (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตาม

ส าเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาท
สตรีหรือป้อมสตรี สร้างตอนปลายสมยัพระเจา้
ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510)เป็นปราสาทหลงั
เล็กๆกลุ่มหน่ึง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะ
และสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมากเป็น
ปราสาทหินท่ีถือได้ว่างดงามท่ีสุดในประเทศ
กมัพชูา มีความกลมกลืนอยา่งสมบูรณ์ และเป็น
ปราสาทแห่งเดียวท่ีสร้างเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี 
แต่ลวดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้าง
เสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มีความอ่อน
ชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอย่างวิจิตบรรจงจน
ท าให้เหล่านางอสัราและเทพธิดาท่ีประดบับน
ผนงัดูเสมือนมีชีวติจริงๆ 

จากนั้น  เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชม
สะพานนาคราช เพื่อเขา้สู่เมืองนครธม ซ่ึงเป็น
สะพานท่ีพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 กษตัริยเ์ขมรใช้
เป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมืองนครธม ประตู
เมือง ท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพกัตร์ไปทั้ง 4 อาณาจกัรเขมร สถาปนาข้ึนในปลายคริสต์ศวรรษท่ี 
12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมือง
มีส่ิงก่อสร้างมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ  
น าทุกท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีสองท่ีควรมาเท่ียวชมเม่ือมาเยือนองักอร์ 
สร้างข้ึนเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ในรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปราสาทบายนสร้างข้ึนจากหินทรายและ
เป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เม่ือมองจากด้านนอก จะแลดูคล้ายกบัเขาวงกต แต่ความจริงแล้ว ลกัษณะของ
ปราสาทบายนนั้นสร้างข้ึนตามแบบแผนของ
ยนัตระ ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของ
อินเดีย เป็นสัญลักษณ์ของมันดาล่า หรือรูป
วงกลมอนัเป็นสัญลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงั
ศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดู เม่ือไดเ้ขา้ไปสัมผสัยงั
ปราสาทแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้อง
มองเราอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นเสน่ห์ท่ีประทบัใจ
ของปราสาทแห่งน้ี 

จากนั้น น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) 
เป็นปราสาทท่ีถูกทิง้ร้างมานานถึง 500 ปี สร้างข้ึนในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหินในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม 

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


 
 

สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวดัทางพุทธศาสนา
ไปในตวั ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกัอนัเป็นเร่ืองราวทางพุทธประวติั นิกายมหายาน ทั้งหนา้บนั และทบัหลงั แต่
ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 8 ท่ีทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงให้เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั
ศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ 

เทีย่ง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น ชมส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวดั ท่ีเปรียบเสมือนวมิานของเทพเจา้สูงสุดท่ีบรรจง

ชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถือวา่เป็นสถานท่ีสุดยอดของการเดินทางไปในคร้ังน้ี ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือ 
 ปีพ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหม่ืนองค์ ชมภาพ
แกะสลกันูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง ท่านจะไดช้มภาพ
การยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัท่ี 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทย
ปรากฏอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารน าท่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนท์มาร์เกต็หรือตลาดซาจ๊ะ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้
พื้นเมืองเสียมเรียบตามอธัยาศยั 
ได้เวลาสมควร **นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเท่า** 

วนัทีส่าม  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วดัทไม – ร้านเคร่ืองเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ
            (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 
 

จากนั้น น าท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนยห์ัตถกรรมการพฒันาและปรับปรุงงาน
หัตถกรรมทอผา้ รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่  จากนั้น ชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan 

d'Angkor) ศูนยส์อนวชิาชีพทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหินและแกะสลกัไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ วดัทไมหรือ วดัใหม่ เป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่นตวัเมืองเสียมเรียบ ไดร้วบรวมภาพเร่ืองราวของสงคราม

เขมรแดง และยงัรวบรวมกระดูกและกะโหลกของผูท่ี้เสียชีวติชาวเขมร จากน ้ามือของชาวเขมรแดง  
เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาสมควร น าท่านสู่ สนามบินเสียมเรียบ 
15.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เทีย่วบินที ่ FD 615 
16.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**เวลาบินบางพเีรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางท้ายรายการค่ะ** 

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

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 
วนัเดนิทาง ราคา ทัวร์กมัพูชา นครวดั นครธม 3 วนั 2 คนื บินแอร์เอเชีย (FD) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง เวลาเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

10 ม.ค.63 12 ม.ค.63 09.55-11.00 / 16.30-17.25 12,900 12,500 11,900 2,000 

24 ม.ค.63 26 ม.ค.63 09.55-11.00 / 16.30-17.25 11,900 11,500 10,900 2,000 

14 ก.พ.63 16 ก.พ.63 09.55-11.00 / 16.30-17.25 13,900 13,500 12,900 2,000 

28 ก.พ.63 01 มี.ค.63 09.55-11.00 / 16.30-17.25 12,900 12,500 11,900 2,000 

13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 09.55-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 09.55-11.00 / 16.30-17.25 11,900 11,500 10,900 2,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 



 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื่อนไขอืน่ ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 



 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


