
 

 

รหัสทัวร BID2000504 
ทัวรกัมพูชา มหัศจรรย...กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (FD) 
เสียมเรียบ – ลองเรือโตนเลสาบ – ศาลองคเจก - องคจอม – ชมโชวระบําอัปสรา - นครธม –
ปราสาทบันทายศร ี– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั –ไนทมารเก็ต - ศูนย
หัตถกรรมทอผาไหม – ศูนยฝกวชิาชีพ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ลองเรือโตนเลสาบ – ศาลองคเจก - องคจอม – ชม
โชวระบําอัปสรา ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                

 
07.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประต ู1 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก
แกทุกทาน  

10.10 น.    ออกเดินทางสู เมืองเสียมเรียบ โดยเที่ยวบนิ FD 610  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11.10 น.    เดินทางถงึ สนามบินเสียมเรียบ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว 
(เวลาทองถ่ินทีก่ัมพูชา เทากับประเทศไทย) 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น นําทานลองเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เปนทะเลสาบนํ้าจืด ที่
ใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ตั้งอยูบริเวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มีพ้ืนที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร 
ทะเลสาบเขมรเกิดจากแมน้ําโขง ซ่ึงแมนํ้าโขงไหลผานมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร 
ครอบคลมุถึงพื้นท่ี 5 จังหวัดของกัมพูชา ไดแก กําปงชนงั โพธิสัตว พระตะบอง และ
เสียมราฐ เปนทะเลสาบท่ีมีปลานํ้าจดืชกุชมุมากแหงหนึ่งประมาณ 300 ชนิด  

จากนั้น นําทุกทานสักการะ ศาลองคเจก องคจอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 
2 ในสมัยนั้นองคเจค องคจอม มคีวามสามารถในเรื่องการรบเปนอยางมากเปนท่ี
เกรงขามของขํ้าศึกศัตรู เปนผูที่มีจติใจงามเปนอยางมากในยามวางเวนจากศึก
สงคราม หากมีนักโทษคนไหนท่ีไมไดทําความผิดที่รายแรงมาก พระองคก็จะขออภัย
โทษให  จึงเปนท่ีเคารพรัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเปนอยางมาก  400 ป
ตอมา กมัพูชาเปล่ียนมานับถือศาสนาพุทธ และไดมีการศึกษาประวตัิของเจาเจกและ
เจาจอม และเห็นวาเปนบคุคลตัวอยางท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดมีการสรางรูปเคารพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19.00 น. ไ บริการอาหารคํ่า แบบบุฟเฟ�ต อิ่มอรอยกับอาหารนานาชาตชินิด พรอมชม
โชวการแสดงชุดระบาํอัปสร ศิลปะพืน้เมืองของกัมพูชาที่เปนการแสดงที่
สวยงาม ใหทุกทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึกไวเปนความทรงจํา  

ที่พัก          โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเทา** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางชม ปราสาทบนัทายศรี หรือเรียก

ตามสําเนียงเขมรวา บันเตีย
ไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป�อม
สตรี สรางตอนปลายสมัยพระเจาราเชน
ทรวรมินทร(พ.ศ.1510)เปนปราสาทหลัง
เล็กๆกลุมหน่ึง สรางดวยหินทรายสีชมพู
แกะและสลักภาพนูนสูงไดอยางสวยงาม
มากเปนปราสาทหินท่ีถือไดวางดงามที่สุดในประเทศกมัพูชา มคีวามกลมกลืนอยาง
สมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวที่สรางเสร็จแลวกวา 1000 ป แตลวดลายก็ยังมี
ความคมชดั เหมือนกบัสรางเสร็จใหม ๆ ปราสาทบนัทายศรี มีความออนชอยงดงาม



 

 

ชางไดแกะสลักอยางวจิิตบรรจงจนทําใหเหลานางอัสราและเทพธิดาที่ประดับบนผนัง
ดูเสมือนมีชีวติจริงๆ 

จากนั้น  เดินทางสูเมืองพระนครหรือนครธม ผานชม
สะพานนาคราช เพ่ือเขาสูเมืองนครธม ซึ่งเปน
สะพานท่ีพระเจาชัยวรมันที่ 7 กษัตริยเขมรใช
เปนทางเสด็จผานเขาออกเมืองนครธม ประตู
เมือง ที่มียอดเปนรปูพระโพธิสัตวหันพระพักตร
ไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาข้ึนในปลาย
คริสตศวรรษที่ 12 โดยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ 9 ตาราง
กิโลเมตร อยูทางทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมีส่ิงกอสรางมากมายนับแตสมยั
แรกๆ  

               นําทุกทานเขาชมปราสาทบายน เปนโบราณสถานท่ีสําคัญที่สุดเปนลําดับที่สองที่ควร
มาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร สรางข้ึนเมื่อปลายครสิตศตวรรษที่ 12 ในรชัสมัยของ
พระเจาชัยวรมันที ่7 ปราสาทบายนสรางขึ้นจากหินทรายและเปนสัญลักษณของเขา
พระสุเมรุ เมื่อมองจากดานนอก จะแลดูคลายกับเขาวงกต แตความจริงแลว ลักษณะ
ของปราสาทบายนน้ันสรางขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึง่เปนเรขาคณิตของพุทธ
ศาสนาของอินเดีย เปนสัญลักษณของมันดาลา หรอืรูปวงกลมอันเปนสัญลักษณแทน
จักรวาลและพลังศักดิ์สทิธ์ิในศาสนาฮินดู เมื่อไดเขาไปสัมผัสยังปราสาทแหงนี้จะรูสึก
เหมือนมีคนคอยจองมองเราอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเสนหที่ประทับใจของปราสาทแหง
นี้ 

                     จากนั้นนําทานชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เปนปราสาทท่ีถูกทิ้งรางมานาน
ถึง 500 ป สรางข้ึนในป พศ.1729 เปน   ปราสาทหินในยุคสุดทายของอาณาจักร
ขอม สมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 ท่ีทรงเล่ือมใส
ในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเปนท้ัง
ปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว 
ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอนัเปนเรื่องราว
ทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทัง้หนาบัน 
และทับหลัง แตในสมัยพระเจาชัยวรมันที ่8 ท่ี



 

 

ทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพไดถูกดดัแปลงใหเปนเรื่องราวเกี่ยวกบั
ศาสนาฮินดู สวนพระพุทธรูป ก็ถกูดัดแปลงใหเปนศิวะลึงค  

เที่ยง          ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น ชมสิ่งมหศัจรรย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือน

วิมานของเทพเจาสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวในโลกมนษุยและถือวาเปน
สถานท่ีสุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี ้ซึง่สรางขึ้นเมื่อ ปพ.ศ. 1650-1720โดย
พระเจาสุรยิวรมันที่ 2 โดยถวายเปนพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนบัหมื่นองค ชม
ภาพแกะสลักนูนตํ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซึง่เปนพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์
นาสนใจเปนอยางยิ่ง ทานจะไดชมภาพการยกกองทัพของพระเจา สุริยวรมันท่ี 1 โดย
มีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเปนบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  ไบริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนําทานเดินชอปปم�ง ณ ตลาดไนทมารเก็ตหรือตลาดซาจะ อิสระใหทาน
ไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย 

ที่พัก          โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเทา** 

 



 

 

วันที่สาม  ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม – ศูนยฝกวิชาชพี – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ
 ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                    

 
เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากนั้น นําทานชม ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม (Angkor Silk Farm) เปนศูนยหัตถกรรม

การพัฒนาและปรับปรงุงานหัตถกรรมทอผา รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให
คงอยู  จากน้ัน ชมศูนยฝกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศนูยสอนวิชาชีพทุก
สาขา เชน การทอผา การแกะสลักหินและแกะสลักไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง          ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                ไดเวลาสมควรนําทานสู สนามบินเสียมเรียบ 
15.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเซีย เท่ียวบินที่  FD 615 
16.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจมริูลืม 

 

**เวลาบินบางพีเรียดอาจจะไมตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางทายรายการ
คะ** 

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

 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
 

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

เริ่ม
เดินทาง 

กลับจาก
เดินทาง 

กรุป เวลาเดินทาง ผูใหญ 
เด็กมี
เตียง 

เด็กไมมี
เตียง 

พัก
เด่ียว 

13 มี.ค.
63 

15 มี.ค.63 24+1 
FD610 09.55-11.00 
FD615 16.30-17.25 

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

27 มี.ค.
63 

29 มี.ค.63 24+1 
FD610 09.55-11.00 
FD615 16.30-17.25 

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

03 เม.ย.
63 

05 เม.ย.
63 

24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

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

10 เม.ย.
63 

12 เม.ย.
63 

24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

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

24 เม.ย.
63 

26 เม.ย.
63 

24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

9,999 9,999 9,999 2,000 

08 พ.ค.
63 

10 พ.ค.63 24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

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

15 พ.ค.
63 

17 พ.ค.63 24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

9,999 9,999 9,999 2,000 

29 พ.ค.
63 

31 พ.ค.63 24+1 
FD610 10.10-11.10 
FD615 15.15-16.25 

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

 
อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหอง

เด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดนิทาง  คาประกันอบุติัเหตแุละคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนกักระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิม่ 7%  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนยีมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซกัรีดทีไ่มไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

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

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 



 

 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทัง้หมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทนัหนักอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงนิทุกกรณี 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) 
เนือ่งจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครือ่งบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีท่กุครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม



 

 

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเทีย่วเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุัยพิบัติทาง
ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซ่ึงเปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภทีช่ัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดนิทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรอืคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมกีารคืนเงนิมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


