
HASHTAG CAMBODIA (นครวดั นครธม เสยีมเรยีบ)  

 

ไฮไลทโ์ปรแกรม 

เทีย่วบนิตรง กรงุเทพฯ – เสยีมราฐ – กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  Thai Air Asia (FD)  

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ 

ชมสิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั   เมอืงพระนครหรอืนครธม   ศาลองค์
เจ๊ก องคจ์อม   ลอ่งเรอืชมความงามโตนเลสาบ    ปราสาทบายน   ปราสาทตาพรหม   ปราสาทบันทาย
ศร ี  วดัใหม(่ทุง่สงัหาร) 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตลาดซาจ๊ะ 

พเิศษ ! บฟุเฟ่ต ์อิม่อรอ่ยกับอาหารนานาชนดิ พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชดุระบําอัปสร ศลิปะพืน้เมอืงของ
กัมพชูาทีเ่ป็นการแสดงทีส่วยงาม ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึไวเ้ป็นความทรงจํา 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม – โตนเลสาบ  

2  เมอืงพระนครหรอืนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) – 
ปราสาทบนัทายศร ี– ปราสาทนครวดั  

3  วดัใหม ่(ทุง่สงัหาร) – ตลาดซาจะ๊  – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

23 - 25 Jan 2020  12,900  12,900 11,900 5,900 3,500 

27 - 29 Feb 2020  12,900  12,900 11,900 5,900 3,500 

26 - 28 Mar 2020  11,900  11,900 10,900 4,900 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม – โตนเลสาบ  

06.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3  เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ
ไทยแอรเ์อเชยี  ประต ู1 

โดยสายการบนิ  Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

09.55  ออกเดนิทางสู ่เสยีมเรยีบ โดยเทีย่วบนิ  FD 610 

11.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมราฐ ประเทศกมัพชูา  (เวลาทอ้งถิน่
กัมพชูาเทา่กับประเทศไทย) 

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยและรับกระเป๋า 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม เพือ่ทําการเชก็อนิ และพาทกุทา่นไปรับประทานอาหาร
กลางวนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร     (1) 

  

  

นําทกุทา่นกราบสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยพระเจา้ชยัวรมัน
ที ่2 ในสมัยนัน้ 
องคเ์จ๊ก องคจ์อม มคีวามสามารถในเรือ่งการรบเป็นอยา่งมากเป็นทีเ่กรงขามของข้ําศกึ
ศัตร ูเป็นผูท้ีม่จีติใจงามเป็นอยา่งมากในยามวา่งเวน้จากศกึสงครามหากมนัีกโทษคน



ไหนทีไ่มไ่ดทํ้าความผดิทีร่า้ยแรงมาก พระองคก็์จะขออภัยโทษให ้  จงึเป็นทีเ่คารพรัก 
นับถอืของคนในเมอืงเสยีมเรยีบเป็นอยา่งมาก 400 ปีตอ่มากัมพชูาเปลีย่นมานับถอื
ศาสนาพทุธและไดม้กีารศกึษาประวตัขิองเจา้เจ๊กและเจา้จอม เห็นวา่เป็นบคุคลตัวอยา่ง
ทีป่ระพฤตตินดมีากจงึไดม้กีารสรา้งรปูเคารพ  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่โตนเลสาบ 
(Tonle Sap Lake) ทา่นจะไดล้อ่งเรอืชม โตนเลสาบ หรอื ทะเลสาบเขมร เป็น
ทะเลสาบน้ําจดื ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ตัง้อยูบ่รเิวณตอนกลางประเทศ
กัมพชูา มพีืน้ทีป่ระมาณ 7500 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเขมรเกดิจากแมน้ํ่าโขง ซึง่
แมน้ํ่าโขงไหลผา่นมคีวามยาวถงึ 500 กโิลเมตร ครอบคลมุถงึพืน้ที ่5 จังหวดัของ
กัมพชูา ไดแ้ก ่กําปงชนัง โพธสิตัว ์พระตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ปีลาน้ํา
จดืชกุชมุมากแหง่หนึง่ประมาณ 300 ชนดิ 

คํ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร        (2) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  REGENCY  ANGKOR  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที ่2 เมอืงพระนครหรอืนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) – 
ปราสาทบนัทายศร ี– ปราสาทนครวดั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม      (3) 

 

  

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงพระนครหรอืนครธม ผา่นชมสะพานนาคราช เพือ่เขา้สูเ่มอืงนคร
ธม ซึง่เป็นสะพานทีพ่ระเจา้ชยัวรมันที ่7 กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผา่นเขา้ออกเมอืง
นครธม ประตเูมอืง ทีม่ยีอดเป็นรปูพระโพธสิตัวห์ันพระพักตรไ์ปทัง้ 4 อาณาจักรเขมร 
สถาปนาขึน้ในปลายครสิตศ์วรรษที ่12 โดยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 มอีาณาเขตครอบคลมุ
พืน้ที ่9 ตารางกโิลเมตร อยูท่างทศิเหนอืของนครวดั ภายในเมอืงมสี ิง่กอ่สรา้งมากมาย
นับแตส่มัยแรก  ๆ นําทกุทา่นเขา้ชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานทีสํ่าคัญทีส่ดุเป็น
ลําดับทีส่องทีค่วรมาเทีย่วชมเมือ่มาเยอืนอังกอร ์สรา้งขึน้เมือ่ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่12 
ในรัชสมัยของพระเจา้ชยัวรมันที ่7 ปราสาทบายนสรา้งขึน้จากหนิทรายและเป็น
สญัลักษณ์ของเขาพระสเุมร ุเมือ่มองจากดา้นนอก จะแลดคูลา้ยกับเขาวงกต แตค่วาม
จรงิแลว้ ลักษณะของปราสาทบายนนัน้สรา้งขึน้ตามแบบแผนของยันตระ ซึง่เป็น
เรขาคณติของพทุธศาสนาของอนิเดยี เป็นสญัลักษณ์ของมันดาลา่ หรอืรปูวงกลมอัน



เป็นสญัลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิด ูเมือ่ไดเ้ขา้ไปสมัผัสยัง
ปราสาทแหง่นีจ้ะรูส้กึเหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา ซึง่เป็นเสน่หท์ี่
ประทับใจของปราสาทแหง่นี ้ นําทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่
ถกูทิง้รา้งมานานถงึ 500 ปี สรา้งขึน้ในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหนิในยคุสดุทา้ยของ
อาณาจักรขอม สมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพทุธศาสนา ปราสาทตา
พรหมจงึเป็นทัง้ปราสาทและวดัทางพทุธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมภีาพแกะสลัก
อันเป็นเรือ่งราวทางพทุธประวตั ินกิายมหายาน ทัง้หนา้บัน และทับหลัง แตใ่นสมัยพระ
เจา้ชยัวรมันที ่8 ทีท่รงเลือ่มใสในศาสนาฮนิด ูภาพสลักบางภาพไดถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็น
เรือ่งราวเกีย่วกับศาสนาฮนิด ูสว่นพระพทุธรปู ก็ถกูดัดแปลงใหเ้ป็น 
ศวิะลงึค ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      (4) 

 

  

จากนัน้เดนิทางชม ปราสาทบันทายศร ีหรอืเรยีกตามสําเนยีงเขมรวา่ บันเตยีไสร 
หมายถงึ ปราสาทสตรหีรอืป้อมสตร ีสรา้งตอนปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.
1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุม่หนึง่สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพแูกะและสลักภาพนูนสงู
ไดอ้ยา่งสวยงามมากเป็นปราสาทหนิทีถ่อืไดว้า่งดงามทีส่ดุในประเทศกัมพชูามคีวาม
กลมกลนือยา่งสมบรูณ์และเป็นปราสาทแหง่เดยีวทีส่รา้งเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แต่
ลวดลายก็ยังมคีวามคมชดัเหมอืนกับสรา้งเสร็จใหม่ๆ  ปราสาทบันทายศรมีคีวามออ่น
ชอ้ยงดงามชา่งไดแ้กะสลักอยา่งวจิติบรรจงจนทําใหเ้หลา่นางอัสราและเทพธดิาที่
ประดับบนผนังดเูสมอืนมชีวีติจรงิ  ๆ  นําทา่นชม สิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง
โลก ปราสาทนครวดั ทีเ่ปรยีบเสมอืนวมิานของเทพเจา้สงูสดุทีบ่รรจงชะลอลงมา
ประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืวา่เป็นสถานทีส่ดุยอดของการเดนิทางไปในครัง้นี ้ซ ึง่
สรา้งขึน้เมือ่ ปี พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 โดยถวายเป็นพทุธบชูาชม
รปูสลักนางอัปสรนับหมืน่องค ์ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า การกวนเกษียรสมทุร  ซึง่เป็น
พธิกีรรมโบราณอันศักดิส์ทิธิน่์าสนใจเป็นอยา่งยิง่ ทา่นจะไดช้มภาพการยกกองทัพของ
พระเจา้ สรุยิวรมันที ่1 โดยมภีาพกองทัพของเสยีมกกุ ซึง่เป็นบรรพบรุษุของพวกเราชาว
ไทยปรากฏอ  

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  (5)    เมนบุุฟเฟ่ต ์ ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบั
อาหารนานาชนดิ  
พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชดุระบําอัปสร ศลิปะพืน้เมอืงของกัมพชูาทีเ่ป็นการแสดงที่
สวยงาม ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึไวเ้ป็นความทรงจํา 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก   REGENCY  ANGKOR  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที ่3 วดัใหม ่(ทุง่สงัหาร) – ตลาดซาจะ๊  – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม      (6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัใหม ่(ทุง่สงัหาร) วดัแหง่นีเ้คยเป็นพืน้ทีสํ่าหรับทิง้ศพผูท้ีเ่สยีชวีติ
จากสงครามเขมร   แดง จนตอ่มามกีารสรา้งวดัขึน้ครอ่มทับพืน้ทีเ่ดมิ และนําเอาโครง
กระดกูและกะโหลกศรีษะของผูท้ีเ่สยีชวีติมารวบรวมจัดแสดงในตูก้ระจกภายในบรเิวณ
วดัแหง่นี ้เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานถงึความโหดรา้ยของครามสงครามเขมรแดงใน
อดตี   จากนัน้ทําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดซาจ๊ะ  เป็นแหลง่ซอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เป็น
ตลาดเกา่แก ่ทีม่อีาคารรา้นคา้ทีส่รา้งในยคุทีฝ่รั่งเศสเขา้มาปกครอง รปูทรงทางส
ถาปัตยส์ว่นมากจงึออกไปแนวยโุรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืง
ของเขมร ดา้นหนา้ตลาดจะเป็นผลติภัณฑข์องแหง้จากโตนเลสาบ ไดแ้กป่ลากรอบ 
หรอืปลายา่ง ปลาชอ่นแดดเดยีว กนุเชยีง และปลาทีอ่ยูใ่นโถ เชน่ปลารา้ ปลาหมักชนดิ
ตา่งแบบเขมร  ลกึเขา้ไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพชืผักและผลไมต้า่งๆ 
บางอยา่งก็นําเขา้จากไทย สว่นอกีซกีหนึง่จะเป็นตลาดปลาสดๆทีม่าจากทะเลสาบโตน
เล มปีลาหลากหลายชนดิมาก เดน่ๆก็มปีลาเนือ้ออ่น ปลาดกุ ปลากด ปลาเทโพ ปลา
สวาย ชว่งเย็นๆบรเิวณหนา้ตลาดจะคกึคักไปดว้ยคนทอ้งถิน่และนักทอ่งเทีย่ว หากมี
เวลาก็น่าจะใชบ้รกิารรถสามลอ้ของเขมรพาเทีย่วรอบเมอืงเสยีมเรยีบในราคาไมแ่พงนัก
อกีดว้ย                   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร        (7) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมราฐ 

16.35  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD 615 

17.50  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ สายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกทีน่ั่งและ Hot Seat บรกิารสําหรับลกูคา้ทีม่คีวาม
ประสงคต์อ้งการน่ังแถวหนา้และน่ังตดิกันหรอืเลอืกทีน่ั่งได ้เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป
ระบบ Randomไมส่ามารถล็อกทีน่ั่งได ้ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกันในคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสาย

การบนิ  

              * ในกรณีตอ้งการล็อกทีน่ั่งไปกลับคา่ใชจ้า่ยในการล็อกทีน่ั่งไปกลับ 200 บาท/ทา่น/เทีย่ว 

              * ตอ้งการล็อคทีน่ั่งแถวหนา้ Hot Seat 

              แถวที ่1    คา่บรกิารล็อกทีน่ั่ง ขาละ 500 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลับ 1,000 บาท/ทา่น 

              แถวที ่2-5  คา่บรกิารล็อกทีน่ั่ง ขาละ 400 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลับ 800 บาท/ทา่น 

              แถวที ่6-8  คา่บรกิารล็อกทีน่ั่ง ขาละ 200 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลับ 400 บาท/ทา่น 

** กรณุาแจง้พนักงานขายกอ่นทําการการออกตั๋วเครือ่งบนิ เพือ่เชก็กับสายการบนิ** 



ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป–กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ ไป–กลับพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวนั
เดนิทางได)้ 
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่รถรับ–สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ แอรเ์อเชยี ขาไปทา่นละ 20 กก.  ขากลับทา่นละ 20 กก 
8. คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
–  การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 
–  คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตไุมเ่กนิ 500,000  บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทได ้
ทําไว ้) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
2.คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์า่นละ1,000 บาทตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 
3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบกํากับภาษี) 
4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 
5.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 
6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 
1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 5,000 บาท หรอื ชาํระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 20-30 วนั กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวน
สทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
     เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี

ใดๆทัง้สิน้ 



หมายเหต ุ
1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํ่ากวา่  15  ทา่น(ผูใ้หญ)่ โดย

บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 
2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก

สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ

อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

  

 


