
 
 

 

  



 
 

 
 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ลองเรือโตนเลสาบ – ศาลองคเจก - องคจอม – ชมโชวระบําอัปสรา  (-/กลางวัน/
เย็น)                                                                                                                           

07.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคานเตอรสายการบนิไทยแอรเอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

10.10 น.    ออกเดินทางสู เมืองเสียมเรยีบ โดยเท่ียวบิน FD 610  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.10 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิน่ท่ีกัมพชูา 

เทากบัประเทศไทย) 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น  นําทานลองเรอืชม โตนเลสาบ หรอื ทะเลสาบเขมร เปนทะเลสาบน้ําจืด ท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ต้ังอยูบรเิวณตอนกลางประเทศกัมพชูา มีพ้ืนที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแมน้ําโขง 
ซึ่งแมน้ําโขงไหลผานมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ี 5 จังหวัดของกัมพูชา ไดแก กําปงชนัง 



 
 

 

จากนั้น นําทุกทานสกัการะ ศาลองคเจก องคจอม ท่ีมีชื่อเสียงต้ังแตสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 2 ในสมัยนั้นองคเจค องคจอม 
มีความสามารถในเร่ืองการรบเปนอยางมากเปนท่ีเกรงขามของข้ําศึกศตัรู เปนผูท่ีมีจิตใจงามเปนอยางมากในยาม
วางเวนจากศกึสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนท่ีไมไดทําความผิดท่ีรายแรงมาก พระองคก็จะขออภยัโทษให  จึงเปน
ท่ีเคารพรัก นับถอืของคนในเมืองเสียมเรียบเปนอยางมาก  400 ปตอมา กัมพชูาเปลี่ยนมานับถอืศาสนาพุทธ และได
มีการศึกษาประวัติของเจาเจกและเจาจอม และเห็นวาเปนบุคคลตัวอยางท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดมกีารสรางรูป
เคารพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น.  บริการอาหารคํ่า แบบบฟุเฟต อ่ิมอรอยกบัอาหารนานาชาติชนดิ พรอมชมโชวการแสดงชุดระบําอัปสร ศิลปะ

พื้นเมืองของกัมพชูาท่ีเปนการแสดงท่ีสวยงาม ใหทุกทานไดเกบ็ภาพเปนท่ีระลึกไวเปนความทรงจํา **นําทานเขา
สูท่ีพัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเทา** 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

วันที่สอง   นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนทมารเก็ต  (เชา/กลางวัน/
เย็น)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางชม ปราสาทบันทายศร ีหรือเรียกตาม

สําเนียงเขมรวา บันเตียไสร หมายถึง ปราสาท
สตรีหรือปอมสตรี สรางตอนปลายสมัยพระเจา
ราเชนทรวรมินทร(พ.ศ.1510)เปนปราสาทหลัง
เลก็ๆกลุมหนึ่ง สรางดวยหินทรายสชีมพแูกะ
และสลกัภาพนนูสูงไดอยางสวยงามมากเปน
ปราสาทหินท่ีถอืไดวางดงามท่ีสดุในประเทศ
กัมพชูา มีความกลมกลืนอยางสมบูรณ และเปน
ปราสาทแหงเดยีวท่ีสรางเสร็จแลวกวา 1000 ป 
แตลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสราง
เสร็จใหม ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความออน
ชอยงดงามชางไดแกะสลักอยางวิจิตบรรจงจน
ทําใหเหลานางอสัราและเทพธิดาท่ีประดับบน
ผนังดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ 

จากนั้น  เดินทางสูเมืองพระนครหรือนครธม ผานชม
สะพานนาคราช เพ่ือเขาสูเมอืงนครธม ซึ่งเปน
สะพานท่ีพระเจาชัยวรมันท่ี 7 กษัตริยเขมรใช
เปนทางเสด็จผานเขาออกเมอืงนครธม ประตู
เมือง ท่ีมียอดเปนรูปพระโพธิสตัวหันพระพักตรไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายครสิตศวรรษท่ี 
12 โดยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยูทางทศิเหนือของ นครวัด ภายในเมือง
มีสิ่งกอสรางมากมายนับแตสมัยแรกๆ  
นําทุกทานเขาชมปราสาทบายน เปนโบราณสถานที่สําคญัท่ีสุดเปนลําดับทีส่องท่ีควรมาเที่ยวชมเม่ือมาเยอืนอังกอร 
สรางขึน้เม่ือปลายคริสตศตวรรษที ่ 12 ในรัชสมัยของพระเจาชยัวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสรางขึ้นจากหินทราย
และเปนสัญลกัษณของเขาพระสุเมรุ เม่ือมองจากดานนอก จะแลดูคลายกับเขาวงกต แตความจริงแลว ลักษณะของ
ปราสาทบายนนั้นสรางขึน้ตามแบบแผนของยนัตระ ซึ่งเปนเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เปนสัญลกัษณ
ของมนัดาลา หรอืรูปวงกลมอนัเปนสญัลกัษณแทนจักรวาลและพลังศกัด์ิสิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมือ่ไดเขาไปสัมผัสยัง
ปราสาทแหงนี้จะรูสกึเหมือนมีคนคอยจองมองเราอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเสนหท่ีประทับใจของปราสาทแหงนี ้



 
 

 

จากนั้น นําทานชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) 
เปนปราสาททีถู่กทิ้งรางมานานถึง 500 ป 
สรางขึน้ในป พศ.1729 เปน   ปราสาทหิน
ในยุคสดุทายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 ท่ีทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา 
ปราสาทตาพรหมจึงเปนท้ังปราสาทและวัด
ทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมี
ภาพแกะสลกัอันเปนเรือ่งราวทางพุทธประวัติ 
นิกายมหายาน ทั้งหนาบัน และทับหลัง แตใน
สมัยพระเจาชยัวรมันท่ี 8 ท่ีทรงเลือ่มใสใน
ศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพไดถูกดัดแปลงใหเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู สวนพระพุทธรูป กถ็ูกดดัแปลงให
เปนศิวะลึงค  

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ปราสาทนครวัด ท่ีเปรียบเสมอืนวิมานของเทพเจาสูงสดุท่ีบรรจง

ชะลอลงมาประดษิฐานไวในโลกมนษุยและถอืวาเปนสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสรางขึน้เมือ่ 
 ปพ.ศ. 1650-1720โดยพระเจาสุริยวรมันท่ี 2 โดยถวายเปนพุทธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนับหมื่นองค ชมภาพ
แกะสลกันูนตํ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซึ่งเปนพิธกีรรมโบราณอนัศักด์ิสิทธิ์นาสนใจเปนอยางย่ิง ทานจะไดชมภาพ
การยกกองทัพของพระเจา สุริยวรมันท่ี 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเปนบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทย
ปรากฏอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

คํ่า  บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนําทานเดนิชอปปง ณ ตลาดไนทมารเก็ตหรือตลาดซาจะ อสิระใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคา
พ้ืนเมอืงเสยีมเรียบตามอัธยาศัย 

ไดเวลาสมควร **นําทานเขาสูท่ีพกั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเทา** 
วันที่สาม  ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม – ศูนยฝกวิชาชีพ – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ   (เชา/

กลางวัน/-)                                                                                                                           
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากนั้น นําทานชม ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม (Angkor Silk Farm) เปนศนูยหัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุงงาน

หัตถกรรมทอผา รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณใหคงอยู  จากนั้น ชมศูนยฝกวิชาชพี (Les Artisan 

d'Angkor) ศนูยสอนวิชาชีพทุกสาขา เชน การทอผา การแกะสลกัหินและแกะสลักไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาสมควร นําทานสู สนามบินเสียมเรียบ 

15.20 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเซีย เท่ียวบินที่  FD 615 
16.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

**เวลาบินบางพีเรยีดอาจจะไมตรงกัน รบกวนเชค็เวลาบินตามตารางทายรายการคะ** 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทาง ราคา ทัวรกัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอรเอเชีย (FD) 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

กรุป เวลาเดินทาง ผูใหญ เด็กมเีตียง เด็กไมมเีตียง พักเดี่ยว 



 
 

 

13 
ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+

1 
09.55-11.00 / 
16.30-17.25 12,900 12,500 11,900 2,000 

29 
ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24+

1 
09.55-11.00 / 
16.30-17.25 14,900 14,500 13,900 2,000 

10 
ม.ค.63 

12 
ม.ค.63 

24+
1 

09.55-11.00 / 
16.30-17.25 

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

24 
ม.ค.63 

26 
ม.ค.63 

24+
1 

09.55-11.00 / 
16.30-17.25 

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

14 
ก.พ.63 

16 
ก.พ.63 

24+
1 

09.55-11.00 / 
16.30-17.25 

13,900 13,500 12,900 2,000 

28 
ก.พ.63 

01 
มี.ค.63 

24+
1 

09.55-11.00 / 
16.30-17.25 

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

13 
มี.ค.63 

15 
มี.ค.63 

24+
1 

09.55-11.00 / 
16.30-17.25 

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

27 
มี.ค.63 

29 
มี.ค.63 

24+
1 

09.55-11.00 / 
16.30-17.25 

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

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิน่และหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอบุัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดนิทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัตเิหตุระหวางการ
เดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

× ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  



 
 

 

× คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
× คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 
× คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 
× คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 
 
 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

● กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทกีอนการเดินทางไมนอยกวา 
15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดนิทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
● ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมดัจําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
● ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด 
● ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจบ็ปวย :  
● กรณีเจบ็ปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            

การเดนิทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

● ในกรณีเจบ็ปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอื่น ๆ :  

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนท่ีบริษทัฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอืน่ท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

● คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทาง
ไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 



 
 

 

● กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลทบนิ หรอืเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา
ทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

● กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
 
 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปน

สําคัญ 
 หนังสือเดนิทางตองมีอายุการใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ
เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนดัหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎเิสธการเขาหรอืออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมอืง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตใุน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทาน
โดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรต
เลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 
 

 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎเิสธมิใหเดินทางออกหรอืเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพเิศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน
ช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรอืคาทัวรท้ังหมด 

 
** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเง่ือนไขการเดนิทางอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


