
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ REP01 COM 4STAR SEP17-FD-W05 

เที่ยวกมัพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 

นครวดั นครธม เสยีมเรยีบ พกัหรู 4 ดาว 
ลอ่งเรอืโตนเลสาบ บฟุเฟ่ตน์านาชาติ 3 วนั 2 คืน  

 
 

  

 
 

 

 

พกัหรูมีระดบั 4 ดาว+พเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาติ+ชดุซวัซไดย บนิสบายๆไปกบัแอรเ์อเชีย 
จุดเด่นของโปรแกรม 

  ชมปราสาท นครวดั 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก   

  ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ ม 

  ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบนัทายศรี 

 ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน ้าจดื ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวนัออกฉียงใต ้ 

  ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ตลาดซาจะ๊ ชอปป้ิงสินคา้ทอ้งถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ 

  น าท่านสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ชมศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม 

  อิ่มอร่อยกบัพิเศษ บุฟเฟตน์านาชาต ิพรอ้มชมโชวก์ารแสดงอปัสราที่งดงาม 
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  แถมฟรี!!ชุดซวัสะไดย (เสื้ อยดืซวัสะไดย+ถุงผา้+พดั+น ้าด่ืม+ผา้เยน็ไม่จ  ากดั) 

โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเซีย 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองคเ์จก๊ - องคจ์อม – ชมโชวร์ะบ าอปัสรา  (-/

กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

07.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประต ู1 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.10 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดยเท่ียวบิน FD 610   

11.00 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นที่กัมพูชา 

เท่ากบัประเทศไทย) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ัน  น าท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน ้า

จืด ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพ้ืนท่ีประมาณ 

7500  

ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแมน่ ้าโขง ซ่ึงแมน่ ้าโขงไหลผ่านมีความยาวถึง  

500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ี 5 จังหวดัของกัมพูชา ไดแ้ก่ ก าปงชนัง โพธิสัตว ์

พระ 

ตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบท่ีมีปลาน ้าจืดชุกชุมมากแห่งหน่ึงประมาณ 300 ชนิด  

จากนั้น น าทุกท่านกรายสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ในสมยัน้ันองคเ์จ๊ค 

องคจ์อม มีความสามารถในเร่ืองการรบเป็นอย่างมากเป็นท่ีเกรงขามของข ้าศึกศตัรู 

เป็นผูท่ี้ม ี

จิตใจงามเป็นอยา่งมากในยามว่างเวน้จากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนท่ีไมไ่ด ้

ท าความผิดท่ีรา้ยแรงมาก พระองคก็์จะขออภยัโทษให ้ จึงเป็นท่ีเคารพรกั นับถือ 

ของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีต่อมา กมัพชูาเปล่ียนมานับถือ 

ศาสนาพุทธ และไดม้ีการศึกษาประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นวา่เป็น 

บุคคลตวัอยา่งท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดม้ีการสรา้งรูปเคารพ 

19.00น.  บริการอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต ์อิ่มอร่อยกบัอาหารนานาชาตชินิด พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุดระบ า

อปัสร ศิลปะพ้ืนเมืองของกมัพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพเป็นที่ระลึกไวเ้ป็น

ความทรงจ า 

 **น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว STARRY HOTEL หรือเทียบเท่า** 
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วนัที่สอง   นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั – ปราสาทบนัทายศรี-ไนทม์ารเ์ก็ต  (เชา้/

กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

จากนั้น เดินทางชม ปราสาทบนัทายศรี หรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตียไสร หมายถึง  

ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สรา้งตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร(์พ.ศ.1510) 

เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุ่มหน่ึง สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพแูกะและสลกัภาพนูนสูงได ้

อยา่งสวยงามมากเป็นปราสาทหินท่ีถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศกมัพชูา มีความ 

กลมกลืนอย่างสมบรูณ ์และเป็นปราสาทแห่งเดียวท่ีสรา้งเสร็จ

แลว้กวา่ 1000 ปี แต่ 

ลวดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสรา้งเสร็จใหม ่ๆ ปราสาท

บนัทายศรี มีความ 

อ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอยา่งวิจิตบรรจงจนท าใหเ้หล่านาง

อสัราและเทพธิดาท่ีประดบับนผนังดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ 

จากน้ัน  เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช 

เพ่ือเขา้สู่เมืองนครธม ซ่ึงเป็นสะพานท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 กษัตริย์

เขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมืองนครธม ประตูเมือง ท่ีมียอด

เป็นรูปพระโพธิสตัว ์

หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึ้ นในปลายคริสต์

ศวรรษท่ี 12 โดย 

พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือ 

ของ นครวดั ภายในเมืองมีส่ิงก่อสรา้งมากมายนับแต่สมยัแรกๆ  

น าทุกท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีสองท่ีควรมา 

เท่ียวชมเม่ือมาเยือนองักอร ์สรา้งขึ้ นเมื่อปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ในรชัสมยัของพระ 

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
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เจา้ชัยวรมันท่ี 7 ปราสาทบายนสรา้งขึ้ นจากหินทรายและเป็น

สญัลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ย

กบัเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาทบายนน้ันสรา้ง

ขึ้ นตามแบบแผนของยนัตระ ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของ

อินเดีย เป็นสัญลักษณ์ของมันดาล่า หรือรูปวงกลมอันเป็น

สญัลักษณ์แทนจักรวาลและพลงัศักด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดู เม่ือได้

เขา้ไปสมัผัสยงัปราสาทแห่งน้ีจะรูสึ้กเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเรา

อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นเสน่หท่ี์ประทบัใจของปราสาทแห่งน้ี 

จากน้ัน น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทท่ีถูกท้ิงรา้งมานาน 

ถึง 500 ปี สรา้งขึ้ นในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหินในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัร 

ขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึง 

เป็นทั้งปราสาทและวดัทางพุทธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกัอนั 

เป็นเร่ืองราวทางพุทธประวติั นิกายมหายาน ทั้งหนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยั 

พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 8 ท่ีทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดั 

แปลงใหเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูก

ดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน้ัน ชมสิ่งมหศัจรรย ์1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนคร

วดั ท่ีเปรียบเสมือน 

วิมานของเทพเจา้สูงสุดท่ีบรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลก

มนุษยแ์ละถือวา่ 

เป็นสถานท่ีสุดยอดของการเดินทางไปในครั้งน้ี ซ่ึงสรา้งขึ้ นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720 

โดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 โดยถวายเป็นพุทธบชูา ชมรูปสลกันางอปัสรนับหมื่น 

องค ์ชมภาพแกะสลกันูนต า่ การกวนเกษียรสมุทร  ซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอนั 

ศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัท่ี 1 โดยมีภาพกองทพั

ของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าท่านเขา้สู่ที่พกั 

หลงัอาหารน าท่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองเสียม

เรียบตามอธัยาศยั 

**น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที่เขา้ร่วมโปรโมชัน่ หรือเทียบเท่า** 
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วนัที่สาม ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม-ศูนยฝึ์กวิชาชีพ-ตลาดซาจะ๊ –สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง  (เชา้/

กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน น าท่านชม ศูนยห์ัตถกรรมทอผา้ไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนยห์ัตถกรรมการพฒันาและปรบัปรุงงาน

หัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณใหค้งอยู่  จากน้ัน ชมศูนยฝึ์กวิชาชีพ (Les Artisan 

d'Angkor) ศูนยส์อนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหินและแกะสลกัไม ้

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน้ัน   น าทุกท่านเดินทางไป ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ตลาดซาจะ๊ ชอปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน ของ 

  เมืองเสียมเรียบ ของตลาดซาจะ๊ก็ไดแ้ก่ เส้ือผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง 

  กุญแจและอ่ืนๆ เคร่ืองเงิน อญัมณี และอ่ืนๆ อีกมากมายใหทุ้กท่านได ้เลือกซ้ือ 

  ของฝากกลบัเมืองไทย 

15.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่  FD 615 

16.20 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

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

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

29 เม.ย.60 1 พ.ค.60 12,900 12,500 11,900 2,000 

5 พ.ค.60 7 พ.ค.60 11,900 11,500 10,900 2,000 

12 พ.ค.60 14 พ.ค.60 10,900 10,500 9,900 2,000 

26 พ.ค.60 28 พ.ค.60 10,900 10,500 9,900 2,000 
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2 มิ.ย.60 4 มิ.ย.60 10,900 10,500 9,900 2,000 

16 มิ.ย.60 18 มิ.ย.60 10,900 10,500 9,900 2,000 

30 มิ.ย.60 2 ก.ค.60 10,900 10,500 9,900 2,000 

8 ก.ค.60 10 ก.ค.60 10,900 10,500 9,900 2,000 

14 ก.ค.60 16 ก.ค.60 10,900 10,500 9,900 2,000 

28 ก.ค.60 30 ก.ค.60 10,900 10,500 9,900 2,000 

11 ส.ค.60 13 ส.ค.60 11,900 11,500 10,900 2,000 

12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 12,900 12,500 11,900 2,000 

25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 10,900 10,500 9,900 2,000 

8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 10,900 10,500 9,900 2,000 

22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 10,900 10,500 9,900 2,000 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ตอ่ตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอุบตัิเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

- ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ตา่งชาติ 
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- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย

และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ  า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทาง

ไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 

วนั) 

     2.กรณียกเลิก   2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ  าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ใน

กรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ  าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้ น 

   2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ  าทั้งหมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่า

กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เล่ือนการ 

         เดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจริง ในกรณี 

           เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯ 

   ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนั 

บริษทัตอ้งน าไปช าระ 

  ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

- บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
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- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อุบตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ

จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ  ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง** 


