ไฮไลท์ โปรแกรม
 เที่ยวบินตรง กรุ งเทพฯ – เสี ยมราฐ – กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 ชมสิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด เมืองพระนครหรื อนครธม ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
ล่องเรื อชมความงามโตนเลสาบ ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี วัดใหม่(ทุ่งสังหาร)
 ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ะ
 พิเศษ ! บุฟเฟ่ ต์ อิม่ อร่ อยกับอาหารนานาชนิด พร้ อมชมโชว์ การแสดงชุ ดระบาอัปสร ศิลปะพืน้ เมืองของกัมพูชาทีเ่ ป็ นการ
แสดงทีส่ วยงาม ให้ ทุกท่ านได้ เก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกไว้ เป็ นความทรงจา

วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

2
3

เช้ า

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – โตนเล
สาบ

กลางวัน





เย็น

โรงแรมที่พกั



REGENCY ANGKOR
HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

เมืองพระนครหรื อนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตา
พรหม (Ta Prohm) – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทนครวัด



วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) – ตลาดซาจ๊ะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง







REGENCY ANGKOR
HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า




–

กาหนดการเดินทาง
เดือนมกราคม 2563 23 – 25 ม.ค. 63
เดือนกุมภาพันธ์ 63 27 – 29 ก.พ. 63
เดือนมีนาคม 63
พักเดี่ยว
วันแรก
06.00 น.
09.55 น.
11.00 น.

เทีย่ ง

26 – 28 มี.ค. 63

ราคา 12,900.ราคา 11,900.-

ราคา 3,500.-

ท่ าอากาศยานดอนเมือง – ศาลองค์เจ๊ ก องค์จอม – โตนเลสาบ
(อาหารเที่ยง/เย็น)
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1
โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เสี ยมเรียบ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน FD 610
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเสี ยมราฐ ประเทศกัมพูชา (เวลาท้ องถิ่นกัมพูชาเท่ ากับประเทศไทย)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรี ยบร้อยและรับกระเป๋ า
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงแรม เพื่อทําการเช็กอิน และพาทุกท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นําทุกท่านกราบสักการะ ศาลองค์ เจ๊ ก องค์ จอม ที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้น
องค์เจ๊ก องค์จอม มีความสามารถในเรื่ องการรบเป็ นอย่างมากเป็ นที่เกรงขามของขํ้าศึกศัตรู เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจ
งามเป็ นอย่างมากในยามว่างเว้นจากศึกสงครามหากมีนกั โทษคนไหนที่ไม่ได้ทาํ ความผิดที่ร้ายแรงมาก
พระองค์กจ็ ะขออภัยโทษให้ จึ งเป็ นที่เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสี ยมเรี ยบเป็ นอย่างมาก 400 ปี ต่อมา
กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและได้มีการศึกษาประวัติของเจ้าเจ๊กและเจ้าจอมเห็นว่าเป็ นบุคคล
ตัวอย่างที่ประพฤติตนดีมากจึงได้มีการสร้างรู ปเคารพ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (Tonle Sap
Lake) ท่านจะได้ล่องเรื อชม โตนเลสาบ หรื อ ทะเลสาบเขมร เป็ นทะเลสาบนํ้าจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

คา่

ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพ้นื ที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบ
เขมรเกิดจากแม่น้ าํ โขง ซึ่งแม่น้ าํ โขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของ
กัมพูชา ได้แก่ กําปงชนัง โพธิสตั ว์ พระตะบอง และเสี ยมราฐ เป็ นทะเลสาบที่มีปลานํ้าจืดชุกชุมมากแห่ง
หนึ่งประมาณ 300 ชนิด
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั REGENCY ANGKOR HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง

เมืองพระนครหรื อนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) – ปราสาทบันทาย
ศรี – ปราสาทนครวัด

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
(อาหารเช้ า/อาหารเที่ยง/เย็น
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพระนครหรื อนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่ เมืองนครธม ซึ่งเป็ นสะพานที่
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริ ยเ์ ขมรใช้เป็ นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรู ปพระ
โพธิสตั ว์หนั พระพักตร์ไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายคริ สต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่ างทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้าง
มากมายนับแต่สมัยแรกๆ นําทุกท่านเข้าชม ปราสาทบายน เป็ นโบราณสถานที่สาํ คัญที่สุดเป็ นลําดับที่สองที่
ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์ สร้างขึ้นเมื่อปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

เทีย่ ง

คา่

ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหิ นทรายและเป็ นสัญลักษณ์ของเขาพระสุ เมรุ เมื่อมองจากด้านนอก จะแลดูคล้าย
กับเขาวงกต แต่คว ามจริ งแล้ว ลักษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่งเป็ น
เรขาคณิ ตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็ นสัญลักษณ์ของมันดาล่า หรื อรู ปวงกลมอันเป็ นสัญลักษณ์แทน
จักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู ้สึกเหมือนมีคนคอยจ้อ ง
มองเราอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งเป็ นเสน่ห์ที่ประทับใจของปราสาทแห่งนี้
นําท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta
Prohm) เป็ นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็ น ปราสาทหิ นในยุคสุ ดท้าย
ของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็ นทั้ง
ปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็ นเรื่ องราวทางพุทธประวัติ
นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพ
สลักบางภาพได้ถูกดัดแปลงให้ เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่ วนพระพุทธรู ป ก็ถูกดัดแปลงให้เป็ น
ศิวะลึงค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นเดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรื อเรี ยกตามสําเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรี
หรื อป้อมสตรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็ นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง
สร้างด้วยหิ นทรายสี ชมพูแกะและสลักภาพนูนสู งได้อย่างสวยงามมากเป็ นปราสาทหิ นที่ถือได้วา่ งดงาม
ที่สุดในประเทศกัมพูชามีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์และเป็ นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็ จแล้วกว่า
1000 ปี แต่ลวดลายก็ยงั มีความคมชัดเหมือนกับสร้างเสร็ จใหม่ๆ ปราสาทบันทายศรี
มีความอ่อนช้อย
งดงามช่างได้แกะสลักอย่างวิจิตบรรจงจนทําให้เหล่านางอัสราและเทพธิดาที่ประดับบนผนังดูเสมือนมี
ชีวิตจริ งๆ นําท่านชม สิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรี ยบเสมือนวิมาน
ของเทพเจ้าสู งสุ ดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็ นสถานที่สุดยอดของการ
เดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา
ชมรู ปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็ นพิธีกรรมโบราณ
อันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุ ริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพ
กองทัพของเสี ยมกุก ซึ่งเป็ นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนุบุฟเฟ่ ต์ ให้ท่านได้อิ่มอร่ อยกับอาหารนานาชนิด
พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบําอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็ นการแสดงที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้
เก็บภาพเป็ นที่ระลึกไว้เป็ นความทรงจํา
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั REGENCY ANGKOR HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
16.35 น.
17.50 น.

วัดใหม่ (ทุ่งสั งหาร) – ตลาดซาจ๊ ะ – ท่ าอากาศยานดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(อาหารเช้ า/อาหารเที่ยง/-)
นําท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ (ทุ่งสั งหาร) วัดแห่งนี้เคยเป็ นพื้นที่สาํ หรับทิ้งศพผูท้ ี่เสี ยชีวิตจากสงครามเขมร
แดง จนต่อมามีการสร้างวัดขึ้นคร่ อมทับพื้นที่เดิม และนําเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผูท้ ี่
เสี ยชีวิตมารวบรวมจัดแสดงในตูก้ ระจกภายในบริ เวณวัดแห่งนี้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของ
ครามสงครามเขมรแดงในอดีต จากนั้นทําท่านเดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ ะ เป็ นแหล่งซ้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
เป็ นตลาดเก่าแก่ ที่มีอาคารร้านค้าที่สร้างในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง รู ปทรงทางสถาปัตย์ส่วนมากจึง
ออกไปแนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมืองของเขมร ด้านหน้าตลาดจะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของแห้งจากโตนเลสาบ ได้แก่ปลากรอบ หรื อปลาย่าง ปลาช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลาที่อยู่
ในโถ เช่นปลาร้า ปลาหมักชนิดต่างแบบเขมร ลึกเข้าไปในตลาดจะเป็ นตลาดสด ขายพวกพืชผักและผลไม้
ต่างๆ บางอย่างก็นาํ เข้าจากไทย ส่ วนอีกซีกหนึ่งจะเป็ นตลาดปลาสดๆที่มาจากทะเลสาบโตนเล มีปลา
หลากหลายชนิดมาก เด่นๆก็มีปลาเนื้ออ่อน ปลาดุก ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบริ เวณหน้า
ตลาดจะคึกคักไปด้วยคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว หากมีเวลาก็น่าจะใช้บริ การรถสามล้อของเขมรพาเที่ยว
รอบเมืองเสี ยมเรี ยบในราคาไม่แพงนักอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
สมควรแก่เวลานาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเสี ยมราฐ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 615
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*************************************************************

*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสาคัญ ***

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 23 – 25 ม.ค. 63

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน

12,900. –
11,900.–
3,500.5,900.-

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี ไม่ ใช้ เตียง
พักเดีย่ ว
ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน

วันที่ 27 – 29 ก.พ. 63

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน

12,900. –
11,900.3,500.–
5,900.-

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี ไม่ ใช้ เตียง
พักเดีย่ วเพิม่
ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน

วันที่ 26 – 28 มี.ค. 63

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน

11,900. –
10,900.3,500.–
4,900.-

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี ไม่ ใช้ เตียง
พักเดีย่ วเพิม่
ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน

หมายเหตุ

สายการบินแอร์ เอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการสาหรับลูกค้ าทีม่ คี วามประสงค์ ต้องการนั่งแถวหน้ าและนั่ง
ติดกันหรื อเลือกทีน่ ั่งได้ เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุ๊ ประบบ Randomไม่ สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะ
ไม่ ได้ นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณีต้องการล็อกที่นั่งไปกลับค่ าใช้ จ่ายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ท่ าน/เทีย่ ว
* ต้ องการล็อคที่นั่งแถวหน้ า Hot Seat
แถวที่ 1 ค่ าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เทีย่ ว/ท่ าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่ าน
แถวที่ 2-5 ค่ าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เทีย่ ว/ท่ าน ไปกลับ 800 บาท/ท่ าน
แถวที่ 6-8 ค่ าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เทีย่ ว/ท่ าน ไปกลับ 400 บาท/ท่ าน
** กรุ ณาแจ้ งพนักงานขายก่ อนทาการการออกตั๋วเครื่ องบิน เพื่อเช็ กกับสายการบิน**

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ ง และนําเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน แอร์เอเชีย ขาไปท่าน
ละ 20 กก. ขากลับท่านละ 20 กก
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนําท่านท่องเที่ยวตล
อดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
– การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวิตสู ญเสี ย
อวัยวะสายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท
– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว , ค่าซักรี ด , มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการ
สัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริป
ต่ อ 1 ท่ าน
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ต
ไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคน
ต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุด
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าํ เนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่าย
ค่าบริ การต่างหาก (สําหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดินทางต้องทําเรื่ องแจ้งเข้า– ออกด้วยตนเองก่อนจะ
ยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผู ้
ชําระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20-30 วัน กรณี ที่ไม่ชาํ ระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาํ หนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิก
การเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทาง
ที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ร ะบุไว้ในรายการ
เดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้
บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จาํ นวนผูเ้ ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่ ) โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล , การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ /หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชําระเงิ นไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

