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Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
06.30 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ โดยเที�ยวบิน FD 608 (ใช้เวลาบิน � ชั�วโมง กบั �� นาที)

**หมายเหตุ ตั�งแต่ เดือนพฤศจิกายน �� เป็นต้นไป ทางสายการบินมีการเปลี�ยนแปลงเวลาบินขาไป
 ออกจากดอนเมืองเวลา ��.�� น. ถึงพนมเปญเวลา ��.�� น.(กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที�ก่อนทําการจอง)**

09.00 น.       เดินทางถึง กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกมัพูชา ระยะทางประมาณ �� ก.ม.
จากนั�น เดนิทางถึง : อนุสาวรีย์อสิรภาพหรือ วมิานเอกราช (Independence Monument) อนุสาวรียเ์อกราชกมัพชูาสร้าง

ขึ�นเมื�อปี ���� เปรียบเสมือนดอกบวัขนาดใหญ่ที�บานอยูใ่จกลางกรุงพนมเปญเพื�อรําลึกถึงการหลุดพน้จากการ
ปกครองของฝรั�งเศส กมัพชูาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝรั�งเศสมาตั�งแต่ปี ����-���� เส้นทางสู่อิสรภาพของ
กมัพชูานั�นไม่ไดโ้รยดว้ยกลีบกหุลาบ เพราะวีรบุรุษผูก้ลา้หลายพนัคนจาํตอ้งสละชีวิตเพื�อแลกมา นอกจากนี�  
อนุสาวรียแ์ห่งนี�ยงัเป็นอนุสรณ์ถึงชาวกมัพชูาทั�งหญิงและชายที�เสียสละชีวิตเพื�อชาติดว้ย
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จากนั�น เดนิทางสู่ : วดัพนม(Phnom Temple)วดัพนมเป็นวดัที�สาํคญัมาก ซึ� งกรุงพนมเปญกมี็ที�มาจากวดัแห่งนี�ดว้ย ดงัมี
ตาํนานพื�นบา้นกล่าวว่า เมื�อราวหกร้อยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูห้นึ�งชื�อเพญ็ ไดไ้ปพบพระพทุธรูปนํ�าพดัมาเกย
ฝั�งหลายองค ์นางมีศรัทธาแก่กลา้ในพระศาสนา จึงไดส้ร้างวดัขึ�นบนยอดเขาที�อยูใ่กล้ๆ  กนัเพื�อเป็นที�ประดิษฐาน
พระพทุธรูปเหล่านั�น แมเ้ขาลูกนี�จะสูงเพียง �� เมตร แต่กถื็อเป็นเขาที�สูงที�สุดในละแวกนี�  จึงเรียกกนัเรื�อยมาวา่ 
"พนมเปญ" แปลวา่ "เขายายเพญ็"

จากนั�น           เดนิทางถึง : คุกตวลสเลง (Tuol SalengGenocide Museum)"ตวลสเลง" เป็นชื�อของคุกสมยัที�เขมรแดงครอง
ประเทศดั�งเดิมคุกนั�นเป็นโรงเรียนมาก่อน ตวลสเลง มีชื�ออีกอยา่งหนึ�งวา่ s-21 (Security Office 21) ใชก้กัขงัและ
ขู่เขญ็คนที�คิดวา่เป็นศตัรู หรือเป็นกบฏต่อประเทศชาติและรัฐบาล ทุกภูมิภาค ทุกระดบัชั�น รวมถึงประเทศเพื�อน
บา้น โดยจะทาํทุกวิถีทางเพื�อใหผู้ถู้กคุมขงัสารภาพผดิ และลงทา้ยดว้ยการฆ่า จุดหมายปลายทางของนกัโทษทุก
คนในนี�  ทางเดียวที�จะออกไปจากคุกแห่งนี� คือ กาสิ�นลมหายใจ แต่กวา่ที�จะถึงเวลาไดอ้อกไปนั�นตอ้งเผชิญกบัการก
ระทาํที�ทารุณ โดยเหล่าบรรดานกัโทษจะถูกทรมานดว้ยวิธีการต่างๆ นาๆ

เที�ยง ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อิ�มอร่อยกบับุฟเฟต์นานาชาติ
จากนั�น เดนิทางสู่ : พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace Of Phnom Penh)พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคล

เป็นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษตัริยก์มัพชูา พระเจา้แผน่ดินกมัพชูาเสดจ็ประทบัที�นี�นบัแต่แรก
สร้างใน ค.ศ. ���� และเสดจ็ไปประทบัที�อื�นเมื�อบา้นเมืองวุน่วายเพราะเขมรแดงเรืองอาํนาจ ชาวไทยมกัเรียก
พระราชวงัแห่งนี�วา่ "พระราชวงัเขมรินทร์" พระบรมราชวงันี�สร้างขึ�นหลงัจากที�พระบาทสมเดจ็พระนโรดม พรหม
บริรักษ ์ทรงยา้ยเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายงักรุงพนมเปญในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษที� ��
สักการะ : พระเจดย์ีเงินหรือ วดัพระแก้ว เหตุที�เรียกวา่ พระเจดียเ์งิน เพราะวา่ พื�นของอาคารปูลาดดว้ยแผน่เงินกวา่ 
�,��� แผน่ แต่ละแผน่หนกัมากกวา่ � กิโลกรัม รวมนํ�าหนกัทั�งสิ�น � ตนั แต่คนส่วนใหญ่รู้จกักนัในนาม "วดัพระ
แกว้เขมร" ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองของกมัพชูาอยูส่ององคคื์อ พระแกว้มรกตสมยัศตวรรษที� �� 
และพระพทุธรูปทองที�หล่อดว้ยทองคาํบริสุทธิ�  �� กิโลกรัม ประดบัดว้ยเพชร �,��� เมด็ เมด็ที�ใหญ่ที�สุดหนกัถึง ��
กะรัต
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19.00 น. ä บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินชอ้ปปิ� ง ณ ตลาดชาทะไม อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือก
ซื�อสินคา้พื�นเมืองเสียมเรียบตามอธัยาศยั
**นําท่านเข้าสู่ที�พกั SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า**

 
วนัที�สอง   พนมเปญ • เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม • ชมโชว์ระบําอปัสรา   ä (เช้า/กลางวนั/เยน็)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั�น หลงัอาหารเชา้นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตชาวกมัพชูาระหวา่งเส้นทาง (ระยะทาง 

��� กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ � ชั�วโมง)
เที�ยง ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
จากนั�น เดนิทางสู่: โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake)นาํท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบนํ�าจืด ที�

ใหญ่ที�สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตั�งอยูบ่ริเวณตอนกลางประเทศกมัพชูา มีพื�นที�ประมาณ ���� ตารางกิโลเมตร 
ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่นํ�าโขง ซึ� งแม่นํ�าโขงไหลผา่นมีความยาวถึง ��� กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื�นที� � จงัหวดั
ของกมัพชูา ไดแ้ก่ กาํปงชนงั โพธิสตัว ์พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบที�มีปลานํ�าจืดชุกชุมมากแห่งหนึ�ง
ประมาณ ��� ชนิด

จากนั�น นาํทุกท่านกรายสกัการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที�มีชื�อเสียงตั�งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� � ในสมยันั�นองคเ์จ๊ค องค์
จอม มีความสามารถในเรื�องการรบเป็น
อยา่งมากเป็นที�เกรงขามของขํ�าศึกศตัรู
เป็นผูที้�มีจิตใจงามเป็นอยา่งมากในยามวา่ง
เวน้จากศึกสงคราม หากมีนกัโทษคนไหน
ที�ไม่ไดท้าํความผดิที�ร้ายแรงมาก พระองค์
กจ็ะขออภยัโทษให้  จึงเป็นที�เคารพรัก
นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอยา่ง
มาก  ��� ปีต่อมา กมัพชูาเปลี�ยนมานบัถือ
ศาสนาพทุธ และไดมี้การศึกษาประวติั
ของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นวา่เป็น
บุคคลตวัอยา่งที�ประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสร้างรูปเคารพ
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19.00 น. ä บริการอาหารคํ�าแบบบุฟเฟ่ต์ อิ�มอร่อยกบัอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบําอปัสร ศิลปะ
พื�นเมืองของกมัพูชาที�เป็นการแสดงที�สวยงาม ให้ทุกท่านได้เกบ็ภาพเป็นที�ระลกึไว้เป็นความทรงจําหลงัอาหารนาํ
ท่านเดินชอ้ปปิ� ง ณ ตลาดซาจะ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซื�อสินคา้พื�นเมืองเสียมเรียบตามอธัยาศยั

**นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมหรูหราระดบั � ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเท่า**

 

วนัที�สาม นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวดั • ตลาดซาจ๊ะ • สนามบินเสียมเรียบ •
ดอนเมือง ä (เช้า/กลางวนั/เยน็)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น เดนิทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผา่นชมสะพานนาคราช เพื�อเขา้สู่เมืองนครธม ซึ� งเป็นสะพานที�พระเจา้ชยัว

รมนัที� � กษตัริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสดจ็ผา่นเขา้ออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที�มียอดเป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระ
พกัตร์ไปทั�ง � อาณาจกัรเขมร สถาปนา
ขึ�นในปลายคริสตศ์วรรษที� �� โดยพระ
เจา้ชยัวรมนัที� � มีอาณาเขตครอบคลุม
พื�นที� � ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือ
ของ นครวดั ภายในเมืองมีสิ�งก่อสร้าง
มากมายนบัแต่สมยัแรกๆ นาํทุกท่าน
เขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถาน
ที�สาํคญัที�สุดเป็นลาํดบัที�สองที�ควรมา
เที�ยวชมเมื�อมาเยอืนองักอร์ สร้างขึ�นเมื�อ
ปลายคริสตศ์ตวรรษที� �� ในรัชสมยั
ของพระเจา้ชยัวรมนัที� � ปราสาทบายน
สร้างขึ�นจากหินทรายและเป็น
สญัลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื�อมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาท
บายนนั�นสร้างขึ�นตามแบบแผนของยนัตระ ซึ� งเป็นเรขาคณิตของพทุธศาสนาของอินเดีย เป็นสญัลกัษณ์ของมนัดา
ล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัดิ� สิทธิ� ในศาสนาฮินดู เมื�อไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงัปราสาท
แห่งนี�จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา ซึ� งเป็นเสน่ห์ที�ประทบัใจของปราสาทแห่งนี�

จากนั�น นาํท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที�ถูกทิ�งร้างมานานถึง ��� ปี สร้างขึ�นในปี พศ.���� เป็น   
ปราสาทหินในยคุสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� � ที�ทรงเลื�อมใสในพทุธศาสนา ปราสาทตา
พรหมจึงเป็นทั�งปราสาทและวดัทางพทุธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกัอนัเป็นเรื�องราวทางพทุธ
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ประวติั นิกายมหายาน ทั�งหนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� � ที�ทรงเลื�อมใสในศาสนาฮินดู ภาพ
สลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัศาสนาฮินดู ส่วนพระพทุธรูป กถู็กดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์

เที�ยง         ä บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์  
จากนั�น ชมสิ�งมหัศจรรย์ � ใน � สิ�งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวดั ที�เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที�บรรจง

ชะลอลงมาประดษิฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที�สุดยอดของการเดนิทางไปในครั�งนี� ซึ�งสร้างขึ�นเมื�อ ปี 
พ.ศ. ����-���� โดยพระเจ้าสุริยวรมันที� � โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนับหมื�นองค์ ชมภาพแกะ
สลกันูนตํ�า การกวนเกษียรสมุทร  ซึ�งเป็นพธีิกรรมโบราณอนัศักดิ�สิทธิ�น่าสนใจเป็นอย่างยิ�ง ท่านจะได้ชมภาพการ
ยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที� � โดยมีภาพกองทัพของเสียมกกุ ซึ�งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏ
อยู่
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จากนั�น เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสาํเนียงเขมรวา่ บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สร้าง
ตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.����) เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุ่มหนึ�ง สร้างดว้ยหินทรายสีชมพแูกะ
และสลกัภาพนูนสูงไดอ้ยา่งสวยงามมากเป็นปราสาทหินที�ถือไดว้า่งดงามที�สุดในประเทศกมัพชูา มีความกลมกลืน
อยา่งสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที�สร้างเสร็จแลว้กวา่ ���� ปี แต่ลวดลายกย็งัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้าง
เสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มีความอ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอยา่งวิจิตบรรจงจนทาํใหเ้หล่านางอสัราและ
เทพธิดาที�ประดบับนผนงัดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ

จากนั�น นาํทุกท่านเดินทางไป ชอ้ปปิ� งสินคา้พื�นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ� งสินค้าท้องถิ�น ของเมืองเสียมเรียบ ของตลาดซาจ๊ะ
กไ็ดแ้ก่ เสื�อผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง กญุแจและอื�นๆ เครื�องเงิน อญัมณี 
และอื�นๆ อีกมากมายใหทุ้กท่านได ้เลือกซื�อ ของฝากกลบัเมืองไทย
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คํ�า         ä บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
21.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอร์เอเซีย เที�ยวบินที�  FD 619

22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม
........................................................................................

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว
วนัเดนิทาง ราคา ทัวร์กมัพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ � วนั � คืน บินแอร์เอเชีย

เริ�มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดี�ยว

10 ส.ค.�� 12 ส.ค.�� 24 14,900 14,500 13,900 3,000

23 ส.ค.�� 25 ส.ค.�� 24 12,900 12,500 11,900 3,000

06 ก.ย.�� 08 ก.ย.�� 24 12,900 12,500 11,900 3,000

20 ก.ย.�� 22 ก.ย.�� 24 12,900 12,500 11,900 3,000

04 ต.ค.�� 06 ต.ค.�� 24 13,900 13,500 12,900 3,000

11 ต.ค.�� 13 ต.ค.�� 24 14,900 14,500 13,900 3,000

25 ต.ค.�� 27 ต.ค.�� 24 13,900 13,500 12,900 3,000

15 พ.ย.�� 17 พ.ย.�� 24 13,900 13,500 12,900 3,000

29 พ.ย.�� 01 ธ.ค.�� 24 13,900 13,500 12,900 3,000

04 ธ.ค.�� 06 ธ.ค.�� 24 13,900 13,500 12,900 3,000

13 ธ.ค.�� 15 ธ.ค.�� 24 14,900 14,500 13,900 3,000
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27 ธ.ค.�� 29 ธ.ค.�� 24 14,900 14,500 13,900 3,000

29 ธ.ค.�� 31 ธ.ค.�� 24 15,900 15,500 14,900 3,000

30 ธ.ค.�� 01 ม.ค.�� 24 16,900 16,500 15,900 3,000

10 ม.ค.�� 12 ม.ค.�� 24 14,900 14,500 13,900 3,000

24 ม.ค.�� 26 ม.ค.�� 24 14,900 14,500 13,900 3,000

07 ก.พ.�� 09 ก.พ.�� 24 14,900 14,500 13,900 3,000

14 ก.พ.�� 16 ก.พ.�� 24 13,900 13,500 12,900 3,000

28 ก.พ.�� 01 มี.ค.�� 24 14,900 14,500 13,900 3,000

13 มี.ค.�� 15 มี.ค.�� 24 13,900 13,500 12,900 3,000

27 มี.ค.�� 29 มี.ค.�� 24 14,900 14,500 13,900 3,000

อตัราค่าบริการรวม
ü ตั�วเครื�องบินชั�นทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว
ü ที�พกัโรงแรมตามรายการ � คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว)
ü อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
ü ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
ü ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ
ü ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ
ü ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน �,���,��� บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)

เงื�อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดนิ
ทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดนิทาง

ü ภาษีนํ�ามันและภาษตีั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวันเดนิทาง)
ü ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน �� กก.ต่อ � ใบ

อตัราค่าบริการไม่รวม
´ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย �% และภาษีมูลค่าเพิ�ม �% 
´ ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
´ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ
´ ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

´ ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ ��� บาท/ทริป/ลูกทัวร์ � ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
´ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ)
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เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทัวร์
การจองทัวร์ :

· กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า   ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา   �,���   บาท   ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า ��
วนั มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง �� วนั)

กรณยีกเลกิ :

· ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง �� วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น

· ยกเลกิการเดนิทาง �� - �� วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ ��% และริบเงินมัดจําทั�งหมด

· ยกเลกิภายใน �� วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินค่าทัวร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั�งสิ�น

กรณเีจ็บป่วย : 

· กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื�อน            
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื�อนการเดนิทางได้ตามความ
เป็นจริง

· ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง � วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื�อนไขอื�น ๆ : 

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั�งหมด กรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําให้คณะเดนิทางไม่ครบตาม
จํานวนที�บริษัทฯ กาํหนดไว้ (�� ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะ
เดยีวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน

· คณะผู้เดนิทางจํานวน �� ท่านขึ�นไป จึงออกเดนิทาง  ในกรณทีี�มีผู้เดนิทางไม่ถึง �� ท่าน ขอสงวนสิทธิ�เลื�อนวนัเดนิทาง หรือ 
ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า �� วนัก่อนการเดนิทาง

· กรณทีี�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน, ตั�วรถทัวร์, ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั�งก่อนทําการออกตั�ว
เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิ
ชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื�อนไขดงักล่าว

· กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มนํ�าเงิน) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น

รายละเอยีดเพิ�มเติม

Øบริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

Ø เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น
สําคญั

Øหนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพื�อท่องเที�ยว
เท่านั�น (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า � เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดนิทางได้ )
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Øทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

Øทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์)

Øทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่านโดน
ปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทําให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดงันั�น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่ม
ใหม่ก่อนทําการจองทัวร์ 

Ø กรณมีี “คดคีวาม” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น

Ø กรณี “หญิงตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น

Øทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด

Øทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความประมาท
ของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

Ø กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการเดนิ
ทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น

Ø ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณทีี�ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี�ยน
ชื�อได้

Ø เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด

Ø กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั�งหมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง**


