
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซีย 
 

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

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

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

10.10 น.    ออกเดินทางสู่ เมอืงเสยีมเรียบ โดยเทีย่วบนิ FD 610   

11.00 น.        เดินทางถงึ สนามบนิเสยีมเรียบ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีก่มัพูชา เทา่กบัประเทศไทย) 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน ัน้  น าท่านลอ่งเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน า้จดื ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน  

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ต ัง้อยู่บริเวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มพีื้นทีป่ระมาณ 7500  

ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น า้โขง ซึง่แม่น า้โขงไหลผ่านมคีวามยาวถงึ  

500 กิโลเมตร ครอบคลมุถงึพื้นที ่5 จงัหวดัของกมัพูชา ไดแ้ก่ ก าปงชนงั โพธิสตัว ์พระ 

ตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ปีลาน า้จดืชกุชมุมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 ชนิด  

จากนั้น น าทกุท่านกรายสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ที่มีชือ่เสียงต ัง้แต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่2 ในสมยัน ัน้องค์เจค๊ องค์จอม มี

ความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นทีเ่กรงขามของข า้ศึกศตัรู เป็นผูท้ีม่ ี 

จติใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเวน้จากศึกสงคราม หากมนีกัโทษคนไหนทีไ่ม่ได  ้

ท าความผดิทีร่า้ยแรงมาก พระองคก์็จะขออภยัโทษให ้ จงึเป็นทีเ่คารพรกั นบัถอื 

ของคนในเมอืงเสยีมเรียบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปลีย่นมานบัถอื 

ศาสนาพทุธ และไดม้กีารศึกษาประวตัขิองเจา้เจกและเจา้จอม และเหน็ว่าเป็น 

บคุคลตวัอย่างทีป่ระพฤตตินดีมาก จงึไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ 

19.00น.  บริการอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต ์อิม่อร่อยกบัอาหารนานาชาตชินิด พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชดุระบ าอปัสร ศิลปะพื้นเมอืงของ

กมัพูชาทีเ่ป็นการแสดงทีส่วยงาม ใหท้กุทา่นไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึไวเ้ป็นความทรงจ า 

 **น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว STARRY HOTEL หรือเทยีบเทา่** 

 
 
 

 
 
 
 

วนัที่สอง   นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั – ปราสาทบนัทายศร-ีไนทม์ารเ์ก็ต  (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 



 

จากนั้น เดินทางชม ปราสาทบนัทายศรี หรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตยีไสร หมายถงึ  

ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สรา้งตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510) 

เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุม่หนึ่ง สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูแกะและสลกัภาพนูนสูงได  ้

อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหนิทีถ่อืไดว้่างดงามทีสุ่ดในประเทศกมัพูชา มคีวาม 

กลมกลนือย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวทีส่รา้งเสร็จแลว้กว่า 1000 ปี แต่ 

ลวดลายก็ยงัมคีวามคมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มคีวาม 

อ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอย่างวจิติบรรจงจนท าใหเ้หลา่นางอสัราและเทพธิดาที่ประดบับนผนงัดูเสมอืนมชีวีติจริงๆ  

จากน ัน้  เดนิทางสูเ่มอืงพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพือ่เขา้สู่เมอืงนครธม ซึง่เป็นสะพานทีพ่ระเจา้ชยัวรมนัที ่7 กษตัริย์

เขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมอืงนครธม ประตูเมอืง ทีม่ยีอดเป็นรูปพระโพธิสตัว  ์

หนัพระพกัตรไ์ปท ัง้ 4 อาณาจกัรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายคริสตศ์วรรษที ่12 โดย 

พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 มอีาณาเขตครอบคลมุพื้นที ่9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทศิเหนือ 

ของ นครวดั ภายในเมอืงมสีิง่ก่อสรา้งมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ  

น าทกุท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานทีส่  าคญัทีสุ่ดเป็นล  าดบัทีส่องทีค่วรมา 

เทีย่วชมเมือ่มาเยือนองักอร ์สรา้งขึ้นเมือ่ปลายคริสตศ์ตวรรษที ่12 ในรชัสมยัของพระ 

เจา้ชยัวรมนัที ่7 ปราสาทบายนสรา้งขึ้นจากหนิทรายและเป็นสญัลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมือ่มองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบั

เขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาทบายนน ัน้สรา้งขึ้นตามแบบแผนของยนัตระ ซึง่เป็นเรขาคณิตของพทุธศาสนา

ของอนิเดีย เป็นสญัลกัษณ์ของมนัดาลา่ หรือรูปวงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัดิ์สิทธ์ิในศาสนาฮนิดู เมือ่ได ้

เขา้ไปสมัผสัยงัปราสาทแห่งนี้จะรูส้กึเหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเสน่หท์ีป่ระทบัใจของปราสาทแห่งนี้  

จากน ัน้ 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  ์ 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน ัน้ ชมสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ทีเ่ปรียบเสมอืน 

วมิานของเทพเจา้สูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืว่า 

เป็นสถานทีสุ่ดยอดของการเดินทางไปในคร ัง้นี้  ซึง่สรา้งขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 1650-1720 

โดยพระเจา้สุริยวรมนัที ่2 โดยถวายเป็นพทุธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหมืน่ 

องค ์ชมภาพแกะสลกันูนต า่ การกวนเกษยีรสมทุร  ซึง่เป็นพธิีกรรมโบราณอนั 

ศกัดิ์สทิธ์ิน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัที ่1 โดยมภีาพกองทพัของเสยีมกุก ซึง่

เป็นบรรพบรุุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั 

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


 

หลงัอาหารน าท่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์ารเ์กต็ อิสระใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมืองเสยีมเรียบตามอธัยาศยั 

**น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวทีเ่ขา้ร่วมโปรโมชัน่ หรือเทยีบเทา่** 

 
 
 
 

 
 
วนัทีส่าม ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม-ศูนยฝึ์กวิชาชีพ-ตลาดซาจะ๊ –สนามบนิเสยีมเรียบ – รา้นหยก – ดอนเมอืง  (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน ัน้ น าท่านชม ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนยห์ตัถกรรมการพฒันาและปรบัปรุงงานหตัถกรรมทอผา้ 

รวมถงึการสืบทอดศิลปกรรมโบราณใหค้งอยู่  จากน ัน้ ชม ศูนยฝึ์กวชิาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนยส์อนวิชาชีพทุก

สาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหนิและแกะสลกัไม ้

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน ัน้   น าทกุท่านเดินทางไป ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง ตลาดซาจะ๊ ชอปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ของ 
  เมอืงเสยีมเรียบ ของตลาดซาจะ๊ก็ไดแ้ก่ เสื้อผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง 

  กุญแจและอืน่ๆ เครื่องเงนิ อญัมณี และอืน่ๆ อกีมากมายใหท้กุท่านได ้เลอืกซื้อ 

  ของฝากกลบัเมอืงไทย 

15.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเ์อเซีย เทีย่วบนิที ่ FD 615 

16.20 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรก์มัพูชา นครวดั นครธม 3 วนั 2 คนื บินแอรเ์อเชีย 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

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 

 
อตัราคา่บริการรวม 

- ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บริการไมร่วม  

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%  

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 



 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้ากอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดนิทางไมน่้อยกวา่15 วนั 

มฉิะนั้นถอืวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการ 

         เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 

           เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทุกกรณี 

4. บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่ริษัทฯ 

   ก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระ 

  คา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางมหีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ย 

6.กรณีที่ทา่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น (หนังสอืเดนิทาง

ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่ึงและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเที่ยว

(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง

หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 



 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได ้ 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง**  


