
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเซีย 
 



 

วันแรก   กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ลองเรือโตนเลสาบ - ศาลองคเจก - องคจอม – ชมโชวระบาํอัปสรา 

ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           

07.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

10.10 น.    ออกเดินทางสู เมืองเสียมเรียบ โดยเที่ยวบิน FD 610  

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.00 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถ่ินทีก่ัมพูชา 

เทากับประเทศไทย) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น  นําทานลองเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เปนทะเลสาบน้ําจืด ที่

ใหญที่สุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูบริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา 

มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแมน้ําโขง ซึ่ง

แมน้ําโขงไหลผานมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัด

ของกัมพูชา ไดแก กําปงชนัง โพธิสัตว พระตะบอง และเสียมราฐ เปนทะเลสาบที่มีปลาน้ําจืดชุกชุมมากแหงหนึ่ง

ประมาณ 300 ชนิด  

จากนั้น นําทุกทานกรายสักการะ ศาลองคเจก องคจอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองคเจค 

องคจอม มีความสามารถในเรื่องการรบเปนอยางมากเปนที่เกรงขาม

ของข้ําศึกศัตรู เปนผูที่มีจิตใจงามเปนอยางมากในยามวางเวนจากศึก

สงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไมไดทําความผิดที่รายแรงมาก พระองค

ก็จะขออภัยโทษให  จึงเปนที่เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบ

เปนอยางมาก  400 ปตอมา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และได

มีการศึกษาประวัติของเจาเจกและเจาจอม และเห็นวาเปนบุคคล

ตัวอยางที่ประพฤติตนดีมาก จึงไดมีการสรางรูปเคารพ 



 

19.00น. ไ บริการอาหารค่ําแบบบุฟเฟต อิ่มอรอยกับอาหารนานาชาติชนิด พรอมชมโชวการแสดงชุดระบํา

อัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เปนการแสดงท่ีสวยงาม ใหทุกทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึกไวเปน
ความทรงจํา 

 **นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเทา** 

 
 

วันที่สอง   นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศร-ีไนทมาร

เก็ต ไ (เชา/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา บันเตีย

ไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือปอมสตรี สรางตอนปลายสมัยพระเจา

ราเชนทรวรมินทร(พ.ศ.1510)เปนปราสาทหลังเล็กๆกลุมหนึ่ง สรางดวย

หินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูนสูงไดอยางสวยงามมากเปนปราสาท

หินที่ถือไดวางดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอยาง

สมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวทีส่รางเสร็จแลวกวา 1000 ป แต 

ลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสรางเสร็จใหม ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความ 

ออนชอยงดงามชางไดแกะสลักอยางวิจิตบรรจงจนทําใหเหลานางอัสราและเทพธิดาที่ประดับบนผนังดูเสมือนมี

ชีวิตจริงๆ 

จากนั้น  เดินทางสูเมืองพระนครหรือนครธม ผานชมสะพานนาคราช เพื่อเขาสูเมืองนครธม ซึ่งเปนสะพานที่พระเจา

ชัยวรมันที่ 7 กษัตริยเขมรใชเปนทางเสด็จผานเขาออกเมืองนครธม ประตู

เมือง ที่มียอดเปนรูปพระโพธิสัตวหันพระพักตรไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร 

สถาปนาขึ้นในปลายคริสตศวรรษที่ 12 โดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขต

ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยูทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมือง

มีสิ่งกอสรางมากมายนับแตสมัยแรกๆ นําทุกทานเขาชมปราสาทบายน เปน

โบราณสถานที่สําคัญที่สุดเปนลําดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร สรางขึ้นเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 

12 ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสรางขึ้นจากหินทรายและเปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ 

เมื่อมองจากดานนอก จะแลดูคลายกับเขาวงกต แตความจริงแลว ลักษณะของปราสาทบายนนั้นสรางขึ้นตาม

แบบแผนของยันตระ ซึ่งเปนเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เปนสัญลักษณของมันดาลา หรือรูปวงกลมอัน

เปนสัญลักษณแทนจักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อไดเขาไปสัมผัสยังปราสาทแหงนี้จะรูสึกเหมือนมี

คนคอยจองมองเราอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเสนหที่ประทับใจของปราสาทแหงนี้ 

จากนั้น นําทานชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เปนปราสาทที่ถูกทิ้งรางมานาน 



 

ถึง 500 ป สรางขึ้นในป พศ.1729 เปน   ปราสาทหินในยุคสุดทายของ

อาณาจักรขอม สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา 

ปราสาทตาพรหมจึงเปนทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว 

ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเปนเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกาย

มหายาน ทั้งหนาบัน และทับหลัง แตในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 8 ที่ทรง

เลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพไดถูกดัดแปลงใหเปนเรื่องราว

เกี่ยวกับศาสนาฮินดู สวนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงใหเปนศิวะลึงค  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ปราสาทนครวัด ที่

เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจาสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว

ในโลกมนุษยและถือวาเปนสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ 

ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 โดยถวาย

เปนพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค ชมภาพแกะสลักนูนต่ํา 

การกวนเกษียรสมุทร  ซึ่งเปนพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นาสนใจเปนอยางยิ่ง 

ทานจะไดชมภาพการยกกองทัพของพระเจา สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพ

ของเสียมกุก ซึ่งเปนบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร ไดเวลาสมควรนําทานเขาสูที่พัก 

หลังอาหารนําทานเดินชอปปง ณ ตลาดไนทมารเก็ตหรือตลาดซาจะ อิสระให

ทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย 

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY  

หรือ     เทียบเทา** 

วันที่สาม ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม-ศูนยฝกวิชาชีพ – วัดทไม -รานเครื่องเงิน+เพชร –สนามบินเสียมเรียบ – 

ดอนเมือง ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นําทานชม ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม (Angkor Silk Farm) เปนศูนยหัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอ

ผา รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณใหคงอยู  จากนั้น ชมศูนยฝกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนยสอนวิชาชีพ

ทุกสาขา เชน การทอผา การแกะสลักหินและแกะสลักไม 

จากนั้น นําทุกทานเดินทางสู วัดทไมหรือ วัดใหม เปนวัดที่ตั้งอยูในตัวเมืองเสียมเรียบ ไดรวบรวมภาพเรื่องราวของ

สงครามเขมรแดง และยังรวบรวมกระดูกและกะโหลกของผูที่เสียชีวิตชาวเขมร จากน้ํามือของชาวเขมรแดง  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

15.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่  FD 615 



 

16.20 น.  เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 
........................................................................................ 

 

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

 

วันเดินทาง ราคา ทัวรกัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คนื บนิแอร
เอเชีย 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

10 ส.ค.61  12 ส.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000 

5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

13 ต.ค.61 15 ต.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000 



 

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 2,000 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 2,000 

11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 2,000 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ 



 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย

กวา15 วัน มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่ 
เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,

การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย
ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ

ทานเอง** 


