


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

07.30 น. พรอมกนัทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

10.10 น.    ออกเดินทางสู เมืองเสียมเรียบ โดยเที่ยวบิน FD 610  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.10 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่กัมพูชา เทากับ

ประเทศไทย) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น  นําทานลองเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เปนทะเลสาบน้ําจืด ที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ตั้งอยูบริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแมน้ําโขง ซึ่ง

แมน้ําโขงไหลผานมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ไดแก กําปงชนัง โพธิสัตว 

พระตะบอง และเสียมราฐ เปนทะเลสาบที่มีปลาน้ําจดืชุกชุมมากแหงหนึ่งประมาณ 300 ชนิด  

จากนั้น นําทุกทานสักการะ ศาลองคเจก องคจอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองคเจค องคจอม มี

ความสามารถในเรื่องการรบเปนอยางมากเปนที่เกรงขามของข้ําศึกศัตรู เปนผูที่มีจิตใจงามเปนอยางมากในยาม

วางเวนจากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไมไดทําความผิดที่รายแรงมาก พระองคก็จะขออภัยโทษให  จึงเปนที่



เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเปนอยางมาก  400 ปตอมา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และไดมี

การศึกษาประวัติของเจาเจกและเจาจอม และเห็นวาเปนบุคคลตัวอยางทีป่ระพฤติตนดีมาก จึงไดมีการสรางรูปเคารพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.  บริการอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต อิ่มอรอยกับอาหารนานาชาติชนิด พรอมชมโชวการแสดงชุดระบําอัปสร 

ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เปนการแสดงที่สวยงาม ใหทุกทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึกไวเปนความทรงจํา **นํา

ทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเทา** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่สอง   นครธม –ปราสาทบันทายศร ี– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนทมารเก็ต  (เชา/กลางวัน/

เย็น)                                                                                                                            

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตาม

สําเนียงเขมรวา บันเตียไสร หมายถึง ปราสาท

สตรีหรือปอมสตรี สรางตอนปลายสมัยพระเจา

ราเชนทรวรมินทร(พ.ศ.1510)เปนปราสาทหลัง

เล็กๆกลุมหนึ่ง สรางดวยหินทรายสีชมพูแกะ

และสลักภาพนูนสูงไดอยางสวยงามมากเปน

ปราสาทหินที่ถือไดวางดงามที่สุดในประเทศ

กัมพูชา มีความกลมกลืนอยางสมบูรณ และเปน

ปราสาทแหงเดียวที่สรางเสร็จแลวกวา 1000 ป 

แตลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสราง

เสร็จใหม ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความออน

ชอยงดงามชางไดแกะสลักอยางวิจิตบรรจงจน

ทําใหเหลานางอัสราและเทพธิดาที่ประดับบน

ผนังดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ 

จากนั้น  เดินทางสูเมืองพระนครหรือนครธม ผานชม

สะพานนาคราช เพื่อเขาสูเมืองนครธม ซึ่งเปน

สะพานที่พระเจาชัยวรมันที่ 7 กษัตริยเขมรใช

เปนทางเสด็จผานเขาออกเมืองนครธม ประตู

เมือง ที่มียอดเปนรูปพระโพธิสัตวหันพระพักตรไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายคริสตศวรรษที่ 12 โดย

พระเจาชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยูทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมี

สิ่งกอสรางมากมายนับแตสมัยแรกๆ  

นําทุกทานเขาชมปราสาทบายน เปนโบราณสถานที่สําคัญที่สุดเปนลําดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร 

สรางขึ้นเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสรางขึ้นจากหินทรายและ

เปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดานนอก จะแลดูคลายกับเขาวงกต แตความจริงแลว ลักษณะของ

ปราสาทบายนนั้นสรางขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่งเปนเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เปนสัญลักษณของ

มันดาลา หรือรูปวงกลมอันเปนสัญลักษณแทนจักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อไดเขาไปสัมผัสยังปราสาท

แหงนี้จะรูสึกเหมือนมีคนคอยจองมองเราอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเสนหที่ประทับใจของปราสาทแหงนี้ 



จากนั้น นําทานชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เปน

ปราสาทที่ถูกทิ้งรางมานานถึง 500 ป สรางขึ้น

ในป พศ.1729 เปน   ปราสาทหินในยุคสุดทาย

ของอาณาจักรขอม สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ที่

ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึง

เปนทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว 

ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเปนเรื่องราว

ทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหนาบัน 

และทับหลัง แตในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 8 ที่

ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได

ถูกดัดแปลงใหเปนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู สวนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงใหเปนศิวะลึงค  

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

จากนั้น ชมสิ่งมหศัจรรย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจาสูงสุดที่บรรจง

ชะลอลงมาประดิษฐานไวในโลกมนุษยและถือวาเปนสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ 

 ปพ.ศ. 1650-1720โดยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเปนพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค ชมภาพ

แกะสลักนูนต่ํา การกวนเกษียรสมุทร  ซึ่งเปนพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นาสนใจเปนอยางยิ่ง ทานจะไดชมภาพการ

ยกกองทัพของพระเจา สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเปนบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนําทานเดินชอปปง ณ ตลาดไนทมารเก็ตหรือตลาดซาจะ อิสระใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง

เสียมเรียบตามอัธยาศัย 

ไดเวลาสมควร **นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเทา** 

วันที่สาม  ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม – ศูนยฝกวิชาชีพ – วัดทไม – รานเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ

            (เชา/กลางวัน/-)                                                                   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นําทานชม ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม (Angkor Silk Farm) เปนศูนยหัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอ

ผา รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณใหคงอยู  จากนั้น ชมศูนยฝกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนยสอนวิชาชีพ

ทุกสาขา เชน การทอผา การแกะสลักหินและแกะสลักไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทุกทานเดินทางสู วัดทไมหรือ วัดใหม เปนวัดที่ตั้งอยูในตัวเมืองเสียมเรียบ ไดรวบรวมภาพเรื่องราวของสงคราม

เขมรแดง และยังรวบรวมกระดูกและกะโหลกของผูที่เสียชีวิตชาวเขมร จากน้ํามือของชาวเขมรแดง  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ไดเวลาสมควร นําทานสู สนามบินเสียมเรียบ 

15.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่  FD 615 

16.25 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

**เวลาบินบางพีเรียดอาจจะไมตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางทายรายการคะ** 

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

 

 

 

 

 



อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา ทัวรกัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอรเอเชยี (FD) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุป เวลาเดินทาง ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

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 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลบัพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเทีย่วตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการ

เดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 



 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกนิ 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซกัรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

คะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่งและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย

กวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

กรณีเจ็บปวย :  

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตาม

ความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทนัหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิทุกกรณี 

 

 



เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนือ่งจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวม

เดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวา

ทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาทีก่รม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบนั ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทาน

โดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทํา

พาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  



 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียด

อายุครรภทีช่ัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมใิหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงนิมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


