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วันแรก   กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบําอัปสรา  (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           

07.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชั�น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.10 น.    ออกเดินทางสู่ เมอืงเสียมเรียบ โดยเที�ยวบิน FD 610  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.10 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ�นที�กัมพูชา เท่ากับ

ประเทศไทย) 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั�น  นาํท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบนํ�าจืด ที�ใหญ่ที�สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 ตั�งอยูบ่ริเวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มีพื�นที�ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่นํ�าโขง ซึ�ง

แม่นํ�าโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื�นที� 5 จงัหวดัของกมัพูชา ไดแ้ก่ กาํปงชนงั โพธิสัตว ์

พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบที�มีปลานํ�าจืดชุกชุมมากแห่งหนึ�งประมาณ 300 ชนิด  

จากนั�น นาํทุกท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที�มีชื�อเสียงตั�งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 2 ในสมยันั�นองค์เจค๊ องคจ์อม มี

ความสามารถในเรื�องการรบเป็นอย่างมากเป็นที�เกรงขามของขํ�าศึกศตัรู เป็นผูที้�มีจิตใจงามเป็นอย่างมากในยาม

วา่งเวน้จากศึกสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนที�ไม่ไดท้าํความผิดที�ร้ายแรงมาก พระองคก์็จะขออภยัโทษให้  จึงเป็น

ที�เคารพรัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปลี�ยนมานบัถือศาสนาพุทธ และได้
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มีการศึกษาประวตัิของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นวา่เป็นบุคคลตวัอย่างที�ประพฤติตนดีมาก จึงไดม้ีการสร้างรูป

เคารพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.  บริการอาหารคํ�า แบบบุฟเฟ่ต์ อิ�มอร่อยกบัอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบําอัปสร ศิลปะ

พื�นเมืองของกัมพูชาที�เป็นการแสดงที�สวยงาม ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที�ระลึกไว้เป็นความทรงจํา **นําท่านเข้าสู่

ที�พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเท่า** 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที�สอง   นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต  (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั�น เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา่ บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สร้าง

ตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510)

เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุ่มหนึ�ง สร้างดว้ยหินทรายสี

ชมพูแกะและสลกัภาพนูนสูงไดอ้ย่างสวยงามมาก

เป็นปราสาทหินที�ถือได้วา่งดงามที�สุดในประเทศ

กัมพูชา มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็น

ปราสาทแห่งเดียวที�สร้างเสร็จแลว้กว่า 1000 ปี แต่

ลวดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ 

ๆ ปราสาทบนัทายศรี มีความอ่อนช้อยงดงามช่างได้

แกะสลกัอย่างวิจิตบรรจงจนทาํให้เหล่านางอสัรา

และเทพธิดาที�ประดบับนผนงัดูเสมือนมีชีวติจริงๆ 

จากนั�น  เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพาน

นาคราช เพื�อเขา้สู่เมืองนครธม ซึ�งเป็นสะพานที�พระ

เจา้ชยัวรมนัที� 7 กษตัริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสดจ็ผ่านเข้า

ออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที�มียอดเป็นรูปพระ

โพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั� ง 4 อาณาจักรเขมร 

สถาปนาขึ�นในปลายคริสต์ศวรรษที� 12 โดยพระเจา้

ชยัวรมนัที� 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื�นที� 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมีสิ�งก่อสร้าง

มากมายนบัแต่สมยัแรกๆ  

นาํทุกท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที�สําคญัที�สุดเป็นลาํดบัที�สองที�ควรมาเที�ยวชมเมื�อมาเยือนองักอร์ 

สร้างขึ�นเมื�อปลายคริสต์ศตวรรษที� 12 ในรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 ปราสาทบายนสร้างขึ�นจากหินทรายและ

เป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื�อมองจากดา้นนอก จะแลดูคล้ายกับเขาวงกต แต่ความจริงแล้ว ลกัษณะของ

ปราสาทบายนนั�นสร้างขึ�นตามแบบแผนของยนัตระ 

ซึ� งเ ป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็น

สัญลัก ษณ์ของมันดาล่ า  หรือ รูปวงกลมอัน เป็น

สัญลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัดิ� สิทธิ� ในศาสนา

ฮินดู เมื�อได้เข้าไปสัมผัสยงัปราสาทแห่งนี� จะรู้สึก

เหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึ� งเป็น

เสน่ห์ที�ประทบัใจของปราสาทแห่งนี�  

จากนั�น นําท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็น

ปราสาทที�ถูกทิ�งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ�นในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหินในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม 
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สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 ที�ทรงเลื�อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั�งปราสาทและวดัทางพุทธศาสนา

ไปในตวั ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกัอนัเป็นเรื�องราวทางพุทธประวตัิ นิกายมหายาน ทั�งหนา้บนั และทบัหลงั แต่

ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 8 ที�ทรงเลื�อมใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงให้เป็นเรื� องราวเกี�ยวกับ

ศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ 

เที�ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

จากนั�น ชมสิ�งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที�เปรียบเสมอืนวมิานของเทพเจา้สูงสุดที�บรรจง

ชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืวา่เป็นสถานที�สุดยอดของการเดินทางไปในครั� งนี�  ซึ� งสร้างขึ�นเมื�อ 

 ปีพ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สุริยวรมนัที� 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหมื�นองค์ ชมภาพ

แกะสลกันูนต ํ�า การกวนเกษียรสมุทร  ซึ� งเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัดิ� สิทธิ� น่าสนใจเป็นอย่างยิ�ง ท่านจะได้ชมภาพ

การยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมันที� 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซึ� งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทย

ปรากฏอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารนาํท่านเดนิชอ้ปปิ� ง ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ตหรือตลาดซาจ๊ะ อสิระใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซื�อสินค้า

พื�นเมอืงเสียมเรียบตามอธัยาศยั 

ได้เวลาสมควร **นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเท่า** 

วันที�สาม  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวัน/-)                                                                   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

6 | 07KH2587_BT_FD_REP01_SEP-MAR_ 3D2N 

 
 

จากนั�น นาํท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนย์หัตถกรรมการพฒันาและปรับปรุงงาน

หัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่  จากนั�น ชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan 

d'Angkor) ศูนยส์อนวชิาชีพทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหินและแกะสลกัไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาสมควร นาํท่านสู่ สนามบินเสียมเรียบ 

15.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที�ยวบินที�  FD 615 

16.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**เวลาบนิบางพเีรียดอาจจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบนิตามตารางท้ายรายการค่ะ** 

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

อัตราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

วนัเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวดั นครธม 3 วนั 2 คืน บินแอร์เอเชีย (FD) 

เริ�มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง กรุ๊ป เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตยีง พกัเดี�ยว 

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 
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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 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 ตั�วเครื�องบินชั�นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว 

 ที�พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้องเดี�ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ  

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 

 ประกันอบัุติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ�ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวันเดินทาง) 

 ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%  

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง 21 วัน) 

 
 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั�งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินค่าทัวร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั�งสิ�น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื�อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื�อนไขอื�น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะ

เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ�นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง

ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน, ตั�วรถทัวร์, ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั�งก่อนทําการออกตั�ว 

เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ�าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ�น 

 

รายละเอียดเพิ�มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั�น (หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน

ทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตภุัยพิบัติทางธรรมชาต(ิซึ�งลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตใุน

รายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทําให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั�น ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 
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 กรณี “หญิงตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด

อายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบัุตเิหตุที�เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

 ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลี�ยน

ชื�อได้ 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั�งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 | 07KH2587_BT_FD_REP01_SEP-MAR_ 3D2N 

 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 


