รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-13DEC19-29MAY20
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วันแรก

กรุงเทพฯ – เสี ยมเรียบ – ล่องเรื อโตนเลสาบ – ศาลองค์ เจ๊ ก - องค์ จอม – ชมโชว์ ระบาอัปสรา  (-/กลางวัน/เย็น)

07.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเสี ยมเรี ยบ โดยเที่ยวบิน FD 610

10.10 น.

11.10 น.
เทีย่ ง
จากนั้น

จากนั้น

เดินทางถึง สนามบินเสี ยมเรียบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้ องถิ่นที่กมั พูชา เท่ ากับ
ประเทศไทย)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรื อชม โตนเลสาบ หรื อ ทะเลสาบเขมร เป็ นทะเลสาบน้ าจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพ้ืนที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ าโขง ซึ่ง
แม่น้ าโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กาปงชนัง โพธิสัตว์
พระตะบอง และเสี ยมราฐ เป็ นทะเลสาบที่มีปลาน้ าจืดชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 ชนิด
นาทุกท่านสักการะ ศาลองค์ เจ๊ ก องค์ จอม ที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์จอม มี
ความสามารถในเรื่ องการรบเป็ นอย่างมากเป็ นที่เกรงขามของข้ าศึกศัตรู เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจงามเป็ นอย่างมากในยาม
ว่างเว้นจากศึกสงคราม หากมีนกั โทษคนไหนที่ไม่ได้ทาความผิดที่ร้ายแรงมาก พระองค์ก็จะขออภัยโทษให้ จึงเป็ น
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ที่เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสี ยมเรี ยบเป็ นอย่างมาก 400 ปี ต่อมา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และได้
มีการศึกษาประวัติของเจ้าเจกและเจ้าจอม และเห็นว่าเป็ นบุคคลตัวอย่างที่ประพฤติตนดีมาก จึงได้มีการสร้างรู ป
เคารพ

19.00 น.

 บริการอาหารค่า แบบบุฟเฟ่ ต์ อิม่ อร่ อยกับอาหารนานาชาติชนิด พร้ อมชมโชว์ การแสดงชุ ดระบาอัปสร ศิลปะ
พืน้ เมืองของกัมพูชาทีเ่ ป็ นการแสดงทีส่ วยงาม ให้ ทุกท่ านได้ เก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกไว้ เป็ นความทรงจา **นาท่ านเข้ าสู่
ทีพ่ กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรื อเทียบเท่ า**
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วันทีส่ อง

นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์ มาร์ เก็ต  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางชม ปราสาทบันทายศรี หรื อเรี ยกตาม
สาเนี ยงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาท
สตรีหรื อป้ อมสตรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้า
ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510)เป็ นปราสาทหลัง
เล็กๆกลุ่มหนึ่ ง สร้ างด้วยหิ นทรายสี ชมพูแกะ
และสลักภาพนู นสู งได้อย่างสวยงามมากเป็ น
ปราสาทหิ น ที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ
กัมพูชา มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็ น
ปราสาทแห่ งเดียวที่สร้างเสร็ จแล้วกว่า 1000 ปี
แต่ลวดลายก็ยงั มีความคมชัด เหมือนกับสร้าง
เสร็ จ ใหม่ ๆ ปราสาทบัน ทายศรี มี ความอ่ อน
ช้อยงดงามช่างได้แกะสลักอย่างวิจิตบรรจงจน
ทาให้เหล่านางอัสราและเทพธิ ดาที่ประดับบน
ผนังดูเสมือนมีชีวิตจริ งๆ
เดินทางสู่ เมื องพระนครหรื อนครธม ผ่านชม
สะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่ เมืองนครธม ซึ่ งเป็ น
สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริ ยเ์ ขมรใช้
เป็ นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตู
เมื อง ที่ มียอดเป็ นรู ปพระโพธิ สัตว์หันพระพักตร์ ไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายคริ สต์ศวรรษที่
12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่ างทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมือง
มีสิ่งก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรกๆ
นาทุกท่านเข้าชมปราสาทบายน เป็ นโบราณสถานที่สาคัญที่สุดเป็ นลาดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์
สร้างขึ้นเมื่อปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหิ นทรายและ
เป็ นสัญลักษณ์ ของเขาพระสุ เมรุ เมื่อมองจากด้านนอก จะแลดูคล้ายกับเขาวงกต แต่ความจริ งแล้ว ลักษณะของ
ปราสาทบายนนั้นสร้างขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่ งเป็ นเรขาคณิ ตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็ นสัญลักษณ์
ของมันดาล่า หรื อรู ปวงกลมอันเป็ นสัญลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อได้เข้าไปสัมผัสยัง
ปราสาทแห่งนี้จะรู ้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งเป็ นเสน่ห์ที่ประทับใจของปราสาทแห่งนี้

จากนั้น
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จากนั้น

เทีย่ ง
จากนั้น

นาท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)
เป็ นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้าง
ขึ้ น ในปี พศ.1729 เป็ น ปราสาทหิ น ในยุค
สุ ดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาท
ตาพรหมจึ งเป็ นทั้งปราสาทและวัด ทางพุท ธ
ศาสนาไปในตั ว ภายในปราสาทมี ภ าพ
แกะสลัก อั น เป็ นเรื่ องราวทางพุ ท ธประวัติ
นิ กายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง แต่ใน
สมัย พระเจ้า ชัย วรมัน ที่ 8 ที่ ท รงเลื่ อ มใสใน
ศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได้ถูกดัดแปลงให้เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่ วนพระพุทธรู ป ก็ถูกดัดแปลงให้
เป็ นศิวะลึงค์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมสิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรี ยบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสู งสุ ดที่บรรจง
ชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็ นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรู ปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพ
แกะสลักนูนต่า การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็ นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ ท่านจะได้ชมภาพ
การยกกองทัพของพระเจ้า สุ ริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสี ยมกุก ซึ่ งเป็ นบรรพบุ รุษของพวกเราชาวไทย
ปรากฏอยู่
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คา่

วันที่สาม
เช้ า
จากนั้น

เทีย่ ง
ได้ เวลาสมควร
15.20 น.
16.25 น.

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินช้อปปิ้ ง ณ ตลาดไนท์ มาร์ เก็ตหรื อตลาดซาจ๊ ะ อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสิ นค้า
พื้นเมืองเสี ยมเรี ยบตามอัธยาศัย
ได้ เวลาสมควร **นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรื อเทียบเท่ า**
ศูนย์ หัตถกรรมทอผ้ าไหม – ศูนย์ ฝึกวิชาชีพ – สนามบินเสี ยมเรียบ – กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ศู นย์ หัตถกรรมทอผ้ าไหม (Angkor Silk Farm) เป็ นศูนย์หัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุ งงาน
หัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสื บทอดศิ ลปกรรมโบราณให้คงอยู่ จากนั้น ชมศู นย์ ฝึกวิชาชี พ (Les Artisan
d'Angkor) ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิ นและแกะสลักไม้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ สนามบินเสี ยมเรียบ
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซีย เทีย่ วบินที่
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

FD 615

**เวลาบินบางพีเรียดอาจจะไม่ ตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางท้ ายรายการค่ ะ**
........................................................................................
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์ กมั พูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอร์ เอเชีย (FD)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

กรุ๊ ป

13 ธ.ค.62

15 ธ.ค.62

24+1

29 ธ.ค.62

31 ธ.ค.62

24+1

10 ม.ค.63

12 ม.ค.63

24+1

24 ม.ค.63

26 ม.ค.63

24+1

14 ก.พ.63

16 ก.พ.63

24+1

28 ก.พ.63

01 มี.ค.63

24+1

13 มี.ค.63

15 มี.ค.63

24+1

27 มี.ค.63

29 มี.ค.63

24+1

03 เม.ย.63

05 เม.ย.63

24+1

10 เม.ย.63

12 เม.ย.63

24+1

24 เม.ย.63

26 เม.ย.63

24+1

08 พ.ค.63

10 พ.ค.63

24+1

15 พ.ค.63

17 พ.ค.63

24+1

29 พ.ค.63

31 พ.ค.63

24+1

เวลาเดินทาง

FD610 09.55-11.00
FD615 16.30-17.25
FD610 09.55-11.00
FD615 16.30-17.25
FD610 09.55-11.00
FD615 16.30-17.25
FD610 09.55-11.00
FD615 16.30-17.25
FD610 09.55-11.00
FD615 16.30-17.25
FD610 09.55-11.00
FD615 16.30-17.25
FD610 09.55-11.00
FD615 16.30-17.25
FD610 09.55-11.00
FD615 16.30-17.25
FD610 10.10-11.10
FD615 15.15-16.25
FD610 10.10-11.10
FD615 15.15-16.25
FD610 10.10-11.10
FD615 15.15-16.25
FD610 10.10-11.10
FD615 15.15-16.25
FD610 10.10-11.10
FD615 15.15-16.25
FD610 10.10-11.10
FD615 15.15-16.25

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดีย่ ว

12,900

12,500

11,900

2,000

14,900

14,500

13,900

2,000

12,900

12,500

11,900

2,000

11,900

11,500

10,900

2,000

13,900

13,500

12,900

2,000

12,900

12,500

11,900

2,000

10,900

10,500

9,900

2,000

11,900

11,500

10,900

2,000

10,900

10,500

9,900

2,000

11,900

11,500

10,900

2,000

9,999

9,999

9,999

2,000

10,900

10,500

9,900

2,000

9,999

9,999

9,999

2,000

10,900

10,500

9,900

2,000
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อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
 ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
 ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่ าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบิน อาจมีการปรั บเปลี่ย นไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ ง ให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถื อว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
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 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

