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วนัแรก   กรุงเทพฯ • พนมเปญ  •                (-/-/บริการอาหารเยน็บนเคร่ือง)                                                                                                                            

17.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 
Emirate Airline (EK)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
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20.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองพนมเปญ โดยสายการบินเอมิเรตส์เท่ียวบิน EK 370  (ใช้เวลาบิน 1 ช่ัวโมง กบั 25 นาที) 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
21.25 น. ถึงสนามบิน สนามบินพนมเปญ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นทีก่มัพูชา  

 เท่ากบัประเทศไทย)  
**น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า** 

 

  
วนัทีส่อง   พนมเปญ • •วดัพนม • พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคล •เสียมเรียบ • • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม • ชมโชว์ระบ าอปัสรา   

 (เช้า/กลางวัน/เยน็)                                                                                                                           

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่  เดินทางสู่ : วดัพนม(Phnom Temple)วดัพนมเป็นวดัท่ีส าคญัมาก ซ่ึงกรุง

พนมเปญก็มีท่ีมาจากวดัแห่งน้ีดว้ย ดงัมีต านานพื้นบา้นกล่าววา่ เม่ือราวหกร้อยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูห้น่ึงช่ือ
เพญ็ ไดไ้ปพบพระพุทธรูปน ้ าพดัมาเกยฝ่ังหลายองค ์นางมีศรัทธาแก่กลา้ในพระศาสนา จึงไดส้ร้างวดัข้ึนบนยอดเขา
ท่ีอยูใ่กล้ๆ  กนัเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านั้น แมเ้ขาลูกน้ีจะสูงเพียง 27 เมตร แต่ก็ถือเป็นเขาท่ีสูงท่ีสุด
ในละแวกน้ี จึงเรียกกนัเร่ือยมาวา่ "พนมเปญ" แปลวา่ "เขายายเพญ็" 

 
 
จากน้ัน เดินทางสู่ : พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace Of Phnom Penh)พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคลเป็น

กลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษตัริยก์มัพชูา พระเจา้แผน่ดินกมัพชูาเสด็จประทบัท่ีน้ีนบัแต่แรกสร้างใน 
ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทบัท่ีอ่ืนเม่ือบา้นเมืองวุน่วายเพราะเขมรแดงเรืองอ านาจ ชาวไทยมกัเรียกพระราชวงัแห่ง
น้ีว่า "พระราชวงัเขมรินทร์" พระบรมราชวงัน้ีสร้างข้ึนหลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ ์ทรง
ยา้ยเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายงักรุงพนมเปญในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
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เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ชมววิทิวทศัน์และวถีิชีวติชาวกมัพชูาระหวา่งเส้นทาง (ระยะทาง 

350 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
จากนั้น น าทุกท่านกรายสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่

สมัยพระ เจ้าชัยวรมัน ท่ี  2  ในสมัยนั้ นองค์ เ จ๊ค  องค์จอม  มี
ความสามารถในเร่ืองการรบเป็นอย่างมากเป็นท่ีเกรงขามของข ้าศึก
ศตัรู เป็นผูท่ี้มีจิตใจงามเป็นอยา่งมากในยามวา่งเวน้จากศึกสงคราม 
หากมีนกัโทษคนไหนท่ีไม่ไดท้  าความผดิท่ีร้ายแรงมาก พระองคก์็จะ
ขออภยัโทษให้  จึงเป็นท่ีเคารพรัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบ
เป็นอยา่งมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพุทธ และไดมี้การศึกษาประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม 
และเห็นวา่เป็นบุคคลตวัอยา่งท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสร้างรูปเคารพ 

19.00น.  บริการอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบ าอัปสร ศิลปะ
พืน้เมืองของกมัพูชาทีเ่ป็นการแสดงทีส่วยงาม ให้ทุกท่านได้เกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึไว้เป็นความทรงจ า 

**น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเท่า** 

  
วนัทีส่าม นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวดั • ตลาดซาจ๊ะ • สนามบินเสียมเรียบ •     
                        สนามบินพนมเปญ •    สุวรรณภูมิ  (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น  เดินทางสู่เมอืงพระนครหรือนครธม ผา่นชมสะพานนาคราช เพื่อเขา้สู่เมืองนครธม ซ่ึงเป็นสะพานท่ีพระเจา้ชยั 

วรมนัท่ี 7 กษตัริยเ์ขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมืองนครธม 
ประตูเมือง ท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพกัตร์ไปทั้ง 4 
อาณาจกัรเขมร สถาปนาข้ึนในปลายคริสต์ศวรรษท่ี 12 โดยพระ
เจา้ชยัวรมนัท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยู่
ทางทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมีส่ิงก่อสร้างมากมายนบัแต่
สมยัแรกๆ น าทุกท่าน เขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานท่ี
ส าคญัท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีสองท่ีควรมาเท่ียวชมเม่ือมาเยือนองักอร์ 
สร้างข้ึนเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ในรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปราสาทบายนสร้างข้ึนจากหินทรายและ
เป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เม่ือมองจากด้านนอก จะแลดูคล้ายกบัเขาวงกต แต่ความจริงแล้ว ลกัษณะของ
ปราสาทบายนนั้นสร้างข้ึนตามแบบแผนของยนัตระ ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็นสัญลกัษณ์
ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสัญลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดู เม่ือไดเ้ขา้ไปสัมผสัยงั
ปราสาทแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นเสน่ห์ท่ีประทบัใจของปราสาทแห่งน้ี 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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จากนั้น น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทท่ีถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างข้ึนในปี พศ.1729 เป็น   
ปราสาทหินในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตา
พรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวดัทางพุทธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกัอนัเป็นเร่ืองราวทางพุทธ
ประวติั นิกายมหายาน ทั้งหนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 8 ท่ีทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพ
สลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั บุฟเฟ่ต์   

 
จากนั้น ชมส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวดั ท่ีเปรียบเสมือนวมิานของเทพเจา้สูงสุดท่ีบรรจง

ชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถือวา่เป็นสถานท่ีสุดยอดของการเดินทางไปในคร้ังน้ี ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือ ปี 
พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหม่ืนองค ์ชมภาพ

แกะสลกันูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ ท่านจะไดช้มภาพ
การยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัท่ี 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทย

ปรากฏอยู ่
จากน้ัน เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามส าเนียงเขมรวา่ บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สร้าง

ตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุ่มหน่ึง สร้างดว้ยหินทรายสีชมพแูกะ
และสลกัภาพนูนสูงไดอ้ยา่งสวยงามมากเป็นปราสาทหินท่ีถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศกมัพชูา มีความกลมกลืน
อยา่งสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวท่ีสร้างเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้าง
เสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มีความอ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอยา่งวจิิตบรรจงจนท าใหเ้หล่านางอสัราและ
เทพธิดาท่ีประดบับนผนงัดูเสมือนมีชีวติจริงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น   น าทุกท่านเดินทางไป ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปป้ิงสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ ของตลาดซาจ๊ะ

ก็ไดแ้ก่ เส้ือผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง กุญแจและอ่ืนๆ เคร่ืองเงิน อญัมณี  
  และอ่ืนๆ อีกมากมายใหทุ้กท่านได ้เลือกซ้ือ ของฝากกลบัเมืองไทย 

     ได้เวลาสมควร น ำท่ำนสู่ สนามบินเสยีมเรียบ 
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17.30 น. ออกเดินทางกลบัมายงัสนามบินพนมเปญ โดยเทีย่วบินที ่.................. 
18.45 น. ถึงสนามบินพนมเปญ ให้ทุกท่านได้เตรียมตัวเดินทางกลบัประเทศไทย 
23.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์เท่ียวบิน EK 371  (ใช้เวลาบิน 1 ช่ัวโมง กบั 25 นาท)ี 
00.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ราคา ทัวร์กมัพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วนั 2 คนื บินเอมิเรตส์  EK 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

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 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
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เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษตีั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวันเดินทาง หรือ 
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
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 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 

 


