
 

 

รหัสทัวร BID1902731 
ทัวรกัมพูชา บินภายใน เสียมเรียบ พนมเปญ 3 วัน 2 คืน (EK) 
ชมปราสาทนครวัด   นครธม   ปราสาทตาพรหม 

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล   ปราสาทบายน 
 

 



 

 

 
 
วันแรก   กรุงเทพฯ • พนมเปญ  •               ไ (-/-/บรกิารอาหารเย็นบนเครื่อง)                                                                                                                           
17.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสายการ
บินเอมิเรตส 

Emirate Airline (EK)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.00 น. ออกเดินทางสูเมืองพนมเปญ โดยสายการบินเอมิเรตสเท่ียวบิน EK 370  (ใช

เวลาบิน 1 ช่ัวโมง กับ 25 นาที) 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

21.25 น. ถึงสนามบิน สนามบินพนมเปญ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 
(เวลาทองถิ่นทีก่ัมพูชา   เทากับประเทศไทย)  

**นําทานเขาสูที่พัก SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา** 

 



 

 

  
 
วันที่สอง   พนมเปญ • •วัดพนม • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล •เสียมเรียบ • • ศาลองคเจก 

• องคจอม • ชมโชวระบําอัปสรา   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                                                          

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู  เดินทางสู : วัดพนม(Phnom Temple)วัดพนม

เปนวัดที่สําคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีท่ีมาจากวัดแหงน้ีดวย ดังมีตํานานพ้ืนบาน
กลาววา เมื่อราวหกรอยปกอน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูหน่ึงช่ือเพ็ญ ไดไปพบ
พระพุทธรูปน้ําพัดมาเกยฝم�งหลายองค นางมีศรัทธาแกกลาในพระศาสนา จึงได
สรางวัดขึ้นบนยอดเขาทีอ่ยูใกลๆ กันเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหลาน้ัน แม
เขาลูกน้ีจะสูงเพียง 27 เมตร แตก็ถือเปนเขาที่สูงที่สุดในละแวกน้ี จึงเรียกกัน
เร่ือยมาวา "พนมเปญ" แปลวา "เขายายเพ็ญ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน เดินทางสู : พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace Of Phnom Penh)
พ ระบ รมราชวั งจตุ มุ ขสิ ริ ม งคล เป นกลุ ม อาคารพ ระราชมน เที ย รของ
พระมหากษัตริยกัมพูชา พระเจาแผนดินกัมพูชาเสด็จประทับที่น้ีนับแตแรกสรางใน 
ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทับที่อ่ืนเมื่อบานเมืองวุนวายเพราะเขมรแดงเรือง
อํานาจ ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแหงน้ีวา "พระราชวังเขมรินทร" พระบรมราชวัง
น้ีสรางขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ ทรงยายเมืองหลวง
จากกรุงอุดง มายังกรุงพนมเปญ
ในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 

เท่ียง  ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร  
จากน้ัน หลังอาหารเชานําทานเดินทาง

สู เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศน
และวิถีชีวิตชาวกัมพูชาระหวาง
เสนทาง (ระยะทาง 350 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

จากน้ัน นําทุกทานกรายสักการะ ศาลองคเจก องคจอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยพระเจา
ชัยวรมันท่ี 2 ในสมัยน้ันองคเจค องคจอม มีความสามารถในเร่ืองการรบเปนอยาง
มากเปนที่เกรงขามของขํ้าศึกศัตรู เปนผูที่มีจิตใจงามเปนอยางมากในยามวางเวน
จากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไมไดทําความผิดที่รายแรงมาก พระองคก็
จะขออภัยโทษให  จึงเปนที่เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเปนอยาง
มาก  400 ปตอมา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และไดมีการศึกษา
ประวัติของเจาเจกและเจาจอม และเห็นวาเปนบุคคลตัวอยางที่ประพฤติตนดีมาก 
จึงไดมีการสรางรูปเคารพ 

19.00น. ไ บริการอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ�ต อ่ิมอรอยกับอาหารนานาชาติชนิด พรอมชมโชว
การแสดงชุดระบําอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เปนการแสดงที่สวยงาม ให
ทุกทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึกไวเปนความทรงจํา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเทา** 

  
วันที่สาม นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวัด • 

ตลาดซาจะ • สนามบนิเสียมเรียบ • สนามบินพนมเปญ •    สุวรรณภูมิ  

ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  เดินทางสูเมืองพระนครหรือนครธม ผานชมสะพานนาคราช เพ่ือเขาสูเมืองนครธม 

ซึ่งเปนสะพานที่พระเจาชัย 
วรมันที่ 7 กษัตริยเขมรใชเปนทาง
เสด็จผานเขาออกเมืองนครธม ประตู
เมือง ที่มียอดเปนรูปพระโพธิสัตวหัน
พระพักตรไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร 
สถาปนาขึ้นในปลายคริสตศวรรษที่ 
12 โดยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 มีอาณา
เข ต ค รอ บ ค ลุ ม พื้ น ที่  9 ต าร า ง
กิโลเมตร อยูทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีสิ่งกอสรางมากมายนับแต



 

 

สมัยแรกๆ นําทุกทาน เขาชมปราสาทบายน เปนโบราณสถานที่สําคัญที่สุดเปน
ลําดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเม่ือมาเยือนอังกอร สรางขึ้นเม่ือปลายคริสตศตวรรษ
ที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสรางขึ้นจากหินทรายและ
เปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดานนอก จะแลดูคลายกับเขาวงกต 
แตความจริงแลว ลักษณะของปราสาทบายนน้ันสรางขึ้นตามแบบแผนของยันตระ 
ซึ่งเปนเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เปนสัญลักษณของมันดาลา หรือรูป
วงกลมอันเปนสัญลักษณแทนจักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อไดเขา
ไปสัมผัสยังปราสาทแหงน้ีจะรูสึกเหมือนมีคนคอยจองมองเราอยูตลอดเวลา ซึ่ง
เปนเสนหที่ประทับใจของปราสาทแหงน้ี 

จากน้ัน นําทานชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เปนปราสาทที่ถูกทิ้งรางมานานถึง 
500 ป สรางขึ้นในป พศ.1729 เปน   ปราสาทหินในยุคสุดทายของอาณาจักร
ขอม สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ท่ีทรง
เลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตา
พรหมจึงเปนทั้งปราสาทและวัดทาง
พุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาท
มีภาพแกะสลักอันเปนเรื่องราวทาง
พุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหนา
บัน และทับหลัง แตในสมัยพระเจา
ชัยวรมันท่ี 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนา
ฮินดู ภาพสลักบางภาพไดถูกดัดแปลงใหเปนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู สวน
พระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงใหเปนศิวะลึงค  

 
เท่ียง          ไ บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟ�ต   
จากน้ัน ชมสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือน

วิมานของเทพเจาสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวในโลกมนุษยและถือวา
เปนสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งน้ี ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 1650-
1720โดยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเปนพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับ
หม่ืนองค ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซึ่งเปนพิธีกรรมโบราณอัน



 

 

ศักดิ์สิทธ์ินาสนใจเปนอยางยิ่ง ทานจะไดชมภาพการยกกองทัพของพระเจา สุริยวร
มันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเปนบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทย
ปรากฏอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา บันเตีย

ไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป�อมสตร ีสรางตอนปลายสมัยพระเจาราเชนทรวร
มินทร(พ.ศ.1510) เปนปราสาทหลังเล็กๆกลุมหน่ึง สรางดวยหินทรายสีชมพูแกะ
และสลักภาพนูนสูงไดอยางสวยงามมากเปนปราสาทหินที่ถือไดวางดงามท่ีสุดใน
ประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอยางสมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวที่สราง
เสร็จแลวกวา 1000 ป แตลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสรางเสร็จใหม ๆ 
ปราสาทบันทายศรี มีความออนชอยงดงามชางไดแกะสลักอยางวิจิตบรรจงจนทํา
ใหเหลานางอัสราและเทพธิดาท่ีประดับบนผนังดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน   นําทุกทานเดินทางไป ชอปปم�งสินคาพื้นเมือง ตลาดซาจะ ชอปปم�งสินคาทองถิ่น 

ของเมืองเสียมเรียบ ของตลาดซาจะก็ไดแก เสื้อผา กระเป�า ผาทอ ของฝากพวก
พวง กุญแจและอ่ืนๆ เครื่องเงิน อัญมณี  

  และอ่ืนๆ อีกมากมายใหทุกทานได เลือกซื้อ ของฝากกลับเมืองไทย 
     ไดเวลาสมควร นําทานสู สนามบินเสียมเรียบ 

17.30 น. ออกเดินทางกลับมายังสนามบินพนมเปญ โดยเท่ียวบินที่ .................. 
18.45 น. ถึงสนามบินพนมเปญ ใหทุกทานไดเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย 
23.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตสเท่ียวบิน EK 371  (ใชเวลา

บิน 1 ช่ัวโมง กับ 25 นาที) 
00.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

........................................................................................ 
อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

วันเดินทาง ราคา ทัวรกัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส  EK 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24 14,900 14,500 14,900 3,000 
04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
11 ต.ค.62 13 ต.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 



 

 

25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
04 ธ.ค.62 06 ธ.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24 15,900 15,500 14,900 3,000 
30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24 16,900 16,500 15,900 3,000 
10 ม.ค.63 12 ม.ค.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 
24 ม.ค.63 26 ม.ค.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

 
อัตราคาบรกิารรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 



 

 

อัตราคาบรกิารไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคบัทิปคะ) 

เงือ่นไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 



 

 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี 
ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนดัหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลีย่นไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ

ทานเอง** 
 
 

 


