
 

 

รหัสทัวร BID1902420 

ทัวรกัมพูชา มหศัจรรย Cambodia เสียมเรียบ นครวัด นครธม 
3 วัน 2 คืน (FD) 
ชมปราสาทนครวัด   สักกาะองคเจก องคจอม   ปราสาทบันทายศรี 

ปราสาทบายน   ลองเรือโตนเลสาป   ปราสาทนครวัด 



 

 

 
 
วันแรก   กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ลองเรือโตนเลสาบ – ศาลองคเจก - องคจอม – 

ชมโชวระบําอัปสรา ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           

07.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคานเตอรสาย
การบินไทยแอรเอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

10.10 น.    ออกเดินทางสู เมืองเสียมเรียบ โดยเท่ียวบิน FD 610  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.10 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่กัมพูชา เทากับประเทศไทย) 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

จากน้ัน  นําทานลองเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เปนทะเลสาบน้ําจืด ที่ใหญ
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูบริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพื้นที่
ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแมน้ําโขง ซึ่งแมน้ําโขง
ไหลผานมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา 
ไดแก กําปงชนัง โพธิสัตว พระตะบอง และเสียมราฐ เปนทะเลสาบที่มีปลาน้ําจืด
ชุกชุมมากแหงหน่ึงประมาณ 300 ชนิด  

จากน้ัน นําทุกทานสักการะ ศาลองคเจก องคจอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยพระเจาชัยวรมัน
ที ่2 ในสมัยน้ันองคเจค องคจอม มีความสามารถในเร่ืองการรบเปนอยางมากเปน
ที่เกรงขามของขํ้าศึกศัตรู เปนผูที่มีจิตใจงามเปนอยางมากในยามวางเวนจากศึก
สงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไมไดทําความผิดที่รายแรงมาก พระองคก็จะขอ
อภัยโทษให  จึงเปนที่ เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเปนอยาง
มาก  400 ปตอมา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และไดมีการศึกษา
ประวัติของเจาเจกและเจาจอม และเห็นวาเปนบุคคลตัวอยางที่ประพฤติตนดีมาก 
จึงไดมีการสรางรูปเคารพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19.00 น. ไ บริการอาหารคํ่า แบบบุฟเฟ�ต อิ่มอรอยกบัอาหารนานาชาตชินิด พรอม
ชมโชวการแสดงชุดระบําอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เปนการแสดงที่
สวยงาม ใหทุกทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึกไวเปนความทรงจํา **นําทานเขาสู
ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเทา** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง   นครธม –ปราสาทบันทายศร ี– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด 

–ไนทมารเก็ต ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                                                          

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางชม  ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา บันเตีย

ไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป�อมสตรี สรางตอนปลายสมัยพระเจาราเชน
ทรวรมินทร(พ.ศ.1510)เปนปราสาทหลังเล็กๆกลุมหน่ึง สรางดวยหินทรายสีชมพู
แกะและสลักภาพนูนสูงไดอยางสวยงามมากเปนปราสาทหินที่ถือไดวางดงามที่สุด
ในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอยางสมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวที่
สรางเสร็จแลวกวา 1000 ป แตลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสรางเสร็จ
ใหม ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความออนชอยงดงามชางไดแกะสลักอยางวิจิต
บรรจงจนทําใหเหลานางอัสราและเทพธิดาท่ีประดับบนผนังดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ 



 

 

จากน้ัน  เดินทางสูเมืองพระนครหรือนครธม ผานชมสะพานนาคราช เพื่อเขาสูเมืองนคร
ธม ซึ่งเปนสะพานที่พระเจาชัยวรมันที่ 7 กษัตริยเขมรใชเปนทางเสด็จผานเขาออก
เมืองนครธม ประตูเมือง ที่มียอดเปนรูปพระโพธิสัตวหันพระพักตรไปทั้ง 4 
อาณาจักรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายคริสตศวรรษที่ 12 โดยพระเจาชัยวรมันที่ 
7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยูทางทิศเหนือของ นคร
วัด ภายในเมืองมีส่ิงกอสรางมากมายนับแตสมัยแรกๆ  
นําทุกทานเขาชมปราสาทบายน เปนโบราณสถานที่สําคัญที่สุดเปนลําดับที่สองที่
ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร สรางขึ้นเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 12 ในรัช
สมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสรางขึ้นจากหินทรายและเปน
สัญลักษณของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดานนอก จะแลดูคลายกับเขาวงกต แต
ความจริงแลว ลักษณะของปราสาทบายนน้ันสรางขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่ง
เปนเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เปนสัญลักษณของมันดาลา หรือรูป
วงกลมอันเปนสัญลักษณแทนจักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อไดเขา
ไปสัมผัสยังปราสาทแหงน้ีจะรูสึก
เหมือนมีคนคอยจองมองเราอยู
ต ล อ ด เว ล า  ซึ่ ง เป น เส น ห ที่
ประทับใจของปราสาทแหงน้ี 

จากน้ัน นําทานชม ปราสาทตาพรหม 
(Ta Prohm) เปนปราสาทที่ถูก
ทิ้งรางมานานถึง 500 ป สรางขึ้น
ในป พศ.1729 เปน   ปราสาทหิน



 

 

ในยุคสุดทายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเปนทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว 
ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเปนเร่ืองราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้ง
หนาบัน และทับหลัง แตในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 8 ท่ีทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู 
ภาพสลักบางภาพไดถูกดัดแปลงใหเปนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู สวน
พระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงใหเปนศิวะลึงค  

เที่ยง           ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากน้ัน ชมสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ปราสาทนครวัด ที่

เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจาสูงสดุที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวในโลก
มนุษยและถือวาเปนสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในคร้ังน้ี ซึ่งสรางขึ้นเม่ือ 
 ปพ.ศ. 1650-1720โดยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเปนพุทธบูชา ชมรูป
สลักนางอัปสรนับหมื่นองค ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซึ่งเปน
พิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธ์ินาสนใจเปนอยางยิ่ง ทานจะไดชมภาพการยกกองทัพ
ของพระเจา สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเปนบรรพบุรุษของ
พวกเราชาวไทยปรากฏอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คํ่า  ไบริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนําทานเดินชอปปم�ง ณ ตลาดไนทมารเก็ตหรือตลาดซาจะ อิสระให
ทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย 
ไดเวลาสมควร **นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR 
HOLIDAY หรือเทียบเทา** 

วันที่สาม  ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม – ศูนยฝกวิชาชีพ – วัดทไม – รานเคร่ืองเงนิ+เพชร 
– สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน นําท านชม ศูนย หัตถกรรมทอผาไหม (Angkor Silk Farm) เป น ศูนย

หัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผา รวมถึงการสืบทอด
ศิลปกรรมโบราณ ใหคงอยู   จาก น้ัน ชมศูนยฝกวิชาชีพ  (Les Artisan 
d'Angkor) ศูนยสอนวิชาชีพทุกสาขา เชน การทอผา การแกะสลักหินและ
แกะสลักไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทุกทานเดินทางสู วัดทไมหรือ วัดใหม เปนวัดที่ตั้งอยูในตัวเมืองเสียมเรียบ ได

รวบรวมภาพเรื่องราวของสงครามเขมรแดง และยังรวบรวมกระดูกและกะโหลก
ของผูท่ีเสียชีวิตชาวเขมร จากน้ํามือของชาวเขมรแดง  

เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาสมควร นําทานสู สนามบินเสียมเรียบ 



 

 

15.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย 
เที่ยวบินที่  FD 615 

16.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 
**เวลาบินบางพีเรียดอาจจะไมตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตาม
ตารางทายรายการคะ** 

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

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

เริ่ม
เดินทาง 

กลับจาก
เดินทาง กรุป เวลาเดินทาง ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000 

25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 10.10-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000 

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 -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหอง

เดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 



 

 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือ่นไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


