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เครือ่งแอรบ์สั A320 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

หรอื 
เครือ่ง ATR 72 
ทีน่ ัง่แบบ 2-2 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ -  
ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม - วดัใหม ่- ตลาดซาจ๊ะ -  
ชมโชวร์ะบ าอปัสรา 

   
CITY ANGKOR HOTEL 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
ปราสาทบนัทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน -  
ปราสาทตาพรหม - นครวดั -  
เสยีมเรยีบ - กรงุเทพฯ 

   - 

ไฮไลทท์วัร ์กมัพูชา เสยีมเรยีบ 

- ลอ่งเรอืโตนเลสาบ ทะเลสาบน า้จดืทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต ้ชมวถิชีวีติชาวประมง 

- เยอืน วดัใหม ่ส ิง่เตอืนใจในอดตีของชาวกมัพชูา 

- ชม โชวร์ะบ าอปัสรา ความงดงามแหง่ศลิปะเขมร Light & Sound 

- ทอ่งแดนอารยธรรมโบราณแหง่กมัพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, 

ปราสาทบนัทายสร ี

- ชม ปราสาทนครวดั ส ิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก 

-  
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Day 1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 กรุงเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ล่องเรอืโตนเลสาบ - ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม - วดัใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ -  

ชมโชวร์ะบ าอปัสรา 

05.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิ บางกอกแอร์

เวย ์เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

 08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพูชา โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG903 

   (บรกิารอาหาร และ น ้าดืม่บนเครือ่ง) 

09.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ ประเทศกัมพูชา ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร รับ

กระเป๋าสัมภาระ  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบน ้าจืด ล่องเรือ ชม

ทัศนียภาพเหนือทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โตนเลสาบเป็น

แม่น ้าธรรมชาต ิและเป่ียมดว้ยระบบนเิวศ วา่กันวา่โตนเลสาบแห่งนี้นัน้อดุมดว้ยพันธุ์

ปลามากกว่า 300 ชนิด บนพื้นทีป่ระมาณ 7,500 ตารางกโิลเมตร และมคีวามยาวถงึ 

500 กโิลเมตร โตนเลสาบจงึเป็นลกัษณะภมูปิระเทศทีส่ าคญัทีส่ดุในประเทศกมัพูชาที่

หลอ่เลีย้งชาวกัมพูชาทีอ่าศัยอยู่โดยรอบนี้เป็นพัน ๆ คน ในพืน้ทีข่องแม่น ้าโตนเลสาบมชีาวประมงนับหมืน่ชวีติที่

อาศยัอยู ่มชีมุชนทีเ่รยีกวา่หมู่บา้นลอยน ้า นอกจากนัน้ยังมโีรงเรยีน ส านักงานราชการ โบสถ ์เชน่เดยีวกนักบัชมุชน

ทีอ่ยู่บนบก ชมุชนนี้ผูค้นอยู่ตามแบบพอเพยีงโดยอาศัยอยู่ในบา้นลอยน ้าเคลือ่นทีไ่ปตามระดับน ้าขึน้ลงของแม่น ้า

โตนเลสาบและประกอบอาชพีประมง เลีย้งปลา ใหท้า่นสมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ น าทา่นกลับสู่

ตวัเมอืง 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    บา่ย น าท่านสักการะ ศาลองคเ์จ๊ก องคจ์อม (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm) พระพุทธรูปคู่พี่นอ้ง

เปรยีบเสมอืนศาลหลักเมอืงและเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวเสยีมเรยีบมาอย่างชา้นาน  จากนัน้น าทา่นชม 

วดัใหม ่(Wat Thmei) เป็นวัดทีส่รา้ง เมรุุส าหรับเก็บกระดกูชาวเขมรทีไ่ม่ยอมอ่อน

นอ้มในการเขา้เป็นสมาชกิของเขมรแดง จงึเกดิการฆา่ลา้งเผา่พันธข์ึน้ โดยเฉพาะพวก

ชนชัน้ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทหารและประชาชน ภายในวดัยังมกีารจัดแสดงรูปภาพ

เกีย่วกับเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ดว้ย  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซาจ๊ะ (Psachas 

Market) เชญิท่านช็อปป้ิงเลือกซื้อสนิคา้ทอ้งถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทเิช่น เสือ้ยืด

ลวดลายนครวดั ไมแ้กะสลกั ผา้พันคอ อืน่ๆมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนอูาหารบฟุเฟ่ต ์

นานาชาต ิพรอ้มชมโชวอ์ปัสราการแสดงนาฎศลิป์เขมรโบราณทีง่ดงาม

และออ่นชอ้ย 
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  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY ANGKOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว, เมอืงเสยีมเรยีบ 

Day 2 

 ปราสาทบนัทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวดั - เสยีมเรยีบ - กรงุเทพฯ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) ซึ่งมี

ความหมายว่าปราสาทแห่งสตร ีหรอืป้อมปราการแห่งสตร ีปราสาทนี้สรา้งในรัชสมัย

พระเจา้ชยัวรมันที ่4 ปราสาทบนัทายสรไีดช้ือ่วา่เป็น รัตนชาตแิหง่ปราสาทขอม เพราะ

ลวดลายสว่นใหญเ่ป็นการน าเอาศลิปะยุคเกา่มาเป็นตน้แบบเชน่ ลายกา้นขด ลายกา้น

ตอ่ดอก ลวดลายทีป่ระดับบนตัวปราสาทมคีวามอ่อนชอ้ยงดงาม ชา่งไดแ้กะสลักอย่างวจิติรบรรจง จนท าใหเ้หล่า

นางอัสรา และเทพธดิาทีป่ระดับบนผนังปราสาทดูราวมชีวีติจรงิๆ น าทุกท่านเดนิทางต่อไปยังอาณาจักรขอมอัน

รุ่งเรือง รถคณะทัวร์จะแล่นผ่านชมสะพานนาคราช สะพานขา้มเพื่อเขา้สูต่ัวนครธม ดา้นหนึ่งเป็นศลิาสลักเป็นรูป

เทวดาก าลังฉุดนาค สว่นอกีดา้นหนึง่เป็นรูปอสรูซึง่มขีนาดใหญ่มากกวา่ 5 เทา่คนจรงิรวมกันถงึ 108 ตน และผ่าน 

ประตเูมอืง ทีม่ยีอดเป็นรูปพระโพธสิัตวห์ันพระพักตร์ไปทัง้ 4 ทศิทีว่จิติรพสิดารกวา่ในประตเูมอืงตา่งๆ ทีท่า่นเคย

พบมา นครธม (Angkor Thom) เมอืงหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึง่ไดก้่อตัง้ขึน้โดยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 

เมือ่พระองคข์ับไลก่องทพัจามออกจากเมอืงนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองคไ์ดข้ยายบรเิวณใกลเ้คยีงของเมืองที่

สรา้งขึน้เป็นก าแพงป้อมปราการในแต่ละดา้น 3 กม.  จากนั้นน าท่านชม ปราสาทบายน (Bayon Temple) 

ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หนา้ ผนัง

ดา้นล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึง่เป็นภาพแสดงชวีติประจ าวันของชาวเขมร และภาพการ

สงครามระหวา่งขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม (เวยีดนามโบราณ) ซึง่เปรยีบเสมอืนการบันทกึประวัตศิาสตร์อัน

ยิง่ใหญเ่กรยีงไกรของเขมรไว ้

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    บา่ย ต่อจากนัน้น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถู่กทิง้รา้งมานานถงึ 500 ปี สรา้งขึน้ในปี 

พศ.1729 เป็นปราสาทหนิในยุคสดุทา้ยของอาณาจักรขอม สมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพุทธศาสนา 

ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทัง้ปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมภีาพแกะสลักอันเป็นเรือ่งราว

ทางพุทธประวัต ินกิายมหายาน ทัง้หนา้บัน และทับหลัง แตใ่นสมัยพระเจา้ชัยวรมันที ่8 ทีท่รงเลือ่มใสในศาสนา

ฮนิดู ภาพสลักบางภาพไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกับศาสนาฮนิดู สว่นพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงใหเ้ป็น

ศวิะลงึค ์ จากนัน้ชม ลานพระเจา้ขีเ้รื้อน และสว่นส าคัญของทรปิทีเ่ป็นสิง่มหัศจรรย์

ของโลกที ่ปราสาทนครวดั (Angkor Wat) ซึง่สรา้งในกลางพุทธศตวรรษที ่17 ใน

รัชสมัยของ พระเจา้สรุยิวรมันที ่2 เพือ่บชูาแด ่พระวษิณุ หรอื พระนารายณ์ ชมรูปสลัก

นางอัปสรนับหมืน่องค ์ชมภาพแกะสลักนูนต ่า ซึง่มคีวามยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพ
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แกะสลกัเกีย่วกบัพระราชกรณียกจิของพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 และเรือ่งราวจากวรรณคดเีรือ่ง รามายณะ รูปแกะสลักที่

มีชือ่เสยีงทีสุ่ดก็คอืรูปทีเ่ทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรดว้ยเขาพระสุเมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 

1,635 นาง  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ 

 19.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG908 

   (บรกิารอาหาร และ น ้าดืม่บนเครือ่ง) 

 20.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

กมัพชูา เสยีมเรยีบ สบาย...สบาย 2 วนั 1 คนื   

โดยสายการบนิบางกอกแอร ์

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

คู ่1หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

1ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ทา่นละ 

 

INFANT 

จอยแลนด ์

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

26-27 พฤษภาคม 61 9,991.-   9,991.- 9,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

09-10  มถินุายน  61 9,991 9,991 9,991 3,900 7,555 1,000 

23-24 มถินุายน 61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

07-08 กรกฎาคม 61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

21-22 กรกฎาคม 61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

27-28 กรกฎาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

28-29 กรกฎาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

29-30 กรกฎาคม 61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

04-05 สงิหาคม 61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

11-12  สงิหาคม 61 12,991.-   12,991.- 12,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

12-13  สงิหาคม 61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

18-19 สงิหาคม 61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

25-26 สงิหาคม  61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

01-02 กนัยายน  61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

08-09 กนัยายน  61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

15-16 กนัยายน 61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 
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22-23 กนัยายน  61 10,991.-   10,991.- 10,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

29-30 กนัยายน 61 9,991.-   9,991.- 9,991.- 3,900.- 7,555.- 1,000.- 

 

*** ราคาเด็กทารก [อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 3,555 บาท / ทา่น *** 
*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 400 บาท / ทรปิ / ทา่น *** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ย

แลว้ 

**คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่างสายการบนิ

มกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

2. คา่ทีพั่ก 1 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 400 บาทตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วนั 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกมัพูชา ไมม่กีารคนืเงนิ

ทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะ

ไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืค่าบรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่

คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน

รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศกัมพูชามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่ก

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบุในรายการ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีทีท่่านมีความ

ประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่าง

กนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่าน

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อนทกุครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 


