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NT226
ทวัรก์มัพชูา นครวัด นครธม เสยีมเรยีบ 3 วัน 2 คนื (FD)
ทัวรก์ัมพชูา , 3 วัน 2 คนื ,

ANGOR HOLIDAY

ชมปราสาท นครวดั 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลก 
ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแหง่รอยยมิ

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบนัทายศรี
ลอ่งเรอืชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้าํจดื ทใีหญท่สีดุในเอเชยีตะวนัออกฉยีงใต้
ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิงสนิคา้ทอ้งถนิ ของเมอืงเสยีมเรยีบ

นําทา่นสกัการะ ศาลองคเ์จ๊ก องคจ์อม ชมศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม
อมิอรอ่ยกบัพเิศษ บุฟเฟตน์านาชาต ิพรอ้มชมโชวก์ารแสดงอปัสราทงีดงาม 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ - ศาลองคเ์จก๊ - องคจ์อม - ชมโชวร์ะบําอปัสรา

07.30 น.
พรอ้มกันทสีนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชนั 3 ประต ู1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น



10.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเสยีมเรยีบ โดยเทยีวบนิ FD 610

11.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเสยีมเรยีบ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทกีัมพชูา เทา่กับประเทศไทย)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนัน นําทา่นลอ่งเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน ้าํจดื ทใีหญ่ทสีดุใน เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ตังอยู่บรเิวณตอนกลางประเทศกัมพชูา มพีนืทปีระมาณ 7500 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเขมรเกดิจากแม่น ้าํโขง
ซงึแม่น ้าํโขงไหลผา่นมคีวามยาวถงึ 500 กโิลเมตร ครอบคลมุถงึพนืท ี5 จังหวัดของกัมพชูา ไดแ้ก ่กําปงชนัง โพธสิตัว ์พระ ตะบอง และเสยีมราฐ
เป็นทะเลสาบทมีปีลาน ้าํจดืชกุชมุมากแหง่หนงึประมาณ 300 ชนดิ

บา่ย
นําทกุทา่นกรายสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยพระเจา้ชยัวรมันท ี2 ในสมัยนันองคเ์จ๊ค องคจ์อม
มคีวามสามารถในเรืองการรบเป็นอย่างมากเป็นทเีกรงขามของข ้าํศกึศัตรู เป็นผูท้มี ีจติใจงามเป็นอย่างมากในยามวา่งเวน้จากศกึสงคราม
หากมนัีกโทษคนไหนทไีม่ได ้ทําความผดิทรีา้ยแรงมาก พระองคก็์จะขออภัยโทษให ้จงึเป็นทเีคารพรัก นับถอื
ของคนในเมอืงเสยีมเรียบเป็นอย่างมาก 400 ปีตอ่มา กัมพชูาเปลยีนมานับถอื ศาสนาพทุธ และไดม้กีารศกึษาประวัตขิองเจา้เจกและเจา้จอม
และเห็นวา่เป็น บคุคลตัวอย่างทปีระพฤตตินดมีาก จงึไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ

19.00 น.
บรกิารอาหารค่าํ แบบบุฟเฟ่ต ์อมิอรอ่ยกบัอาหารนานาชาตชินดิ 

พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุดระบําอปัสร ศลิปะพนืเมอืงของกัมพชูาทเีป็นการแสดงทสีวยงาม
ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพเป็นทรีะลกึไวเ้ป็นความทรงจํา

ทพีกั
ANGOR HOLIDAY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
นครธม - ปราสาทบนัทายศร ี- ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวดั - ไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน เดนิทางชม ปราสาทบนัทายศร ีหรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา่ บันเตยีไสร หมายถงึ ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี
สรา้งตอนปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุม่หนงึ สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพแูกะและสลักภาพนูนสงูได ้
อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหนิทถีอืไดว้า่งดงามทสีดุในประเทศกัมพชูา มคีวาม กลมกลนือย่างสมบรูณ์
และเป็นปราสาทแหง่เดยีวทสีรา้งเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แต ่ลวดลายก็ยังมคีวามคมชดั เหมอืนกับสรา้งเสร็จใหม่  ๆปราสาทบันทายศรี มคีวาม
อ่อนชอ้ยงดงามชา่งไดแ้กะสลักอย่างวจิติบรรจงจนทําใหเ้หลา่นางอัสราและเทพธดิาทปีระดับบนผนังดเูสมอืนมชีวีติจรงิๆ

จากนัน เดนิทางสู ่เมอืงพระนครหรอืนครธม ผา่นชมสะพานนาคราช เพอืเขา้สูเ่มอืงนครธม ซงึเป็นสะพานทพีระเจา้ชยัวรมันท ี7
กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผา่นเขา้ออกเมอืงนครธม ประตเูมอืง ทมียีอดเป็นรูปพระโพธสิตัว ์หันพระพักตรไ์ปทัง 4 อาณาจักรเขมร
สถาปนาขนึในปลายครสิตศ์วรรษท ี12 โดย พระเจา้ชยัวรมันท ี7 มอีาณาเขตครอบคลมุพนืท ี9 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางทศิเหนือ ของ นครวัด
ภายในเมอืงมสีงิกอ่สรา้งมากมายนับแตส่มัยแรก  ๆ

นําทกุทา่นเขา้ชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานทสํีาคัญทสีดุเป็นลําดับทสีองทคีวรมาเทยีวชมเมอืมาเยือนอังกอร์
สรา้งขนึเมอืปลายครสิตศ์ตวรรษท ี12 ในรัชสมัยของพระ เจา้ชยัวรมันท ี7 ปราสาทบายนสรา้งขนึจากหนิทรายและเป็นสญัลักษณ์ของเขา
พระสเุมรุ เมอืมองจากดา้นนอก จะแลดคูลา้ยกับเขาวงกต แตค่วามจรงิแลว้ ลักษณะของปราสาทบายนนันสรา้งขนึตามแบบแผนของยันตระ
ซงึเป็นเรขาคณติของพทุธศาสนาของอนิเดยี เป็นสญัลักษณ์ของมันดาลา่
หรือรูปวงกลมอันเป็นสญัลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักดสิทิธใินศาสนาฮนิดู
เมอืไดเ้ขา้ไปสมัผัสยังปราสาทแหง่นีจะรูส้กึเหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา ซงึเป็นเสน่หท์ปีระทับใจของปราสาทแหง่นี

จากนัน นําทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)  เป็นปราสาททถีูกทงิรา้งมานานถงึ 500 ปี สรา้งขนึในปี พศ.1729 เป็น
ปราสาทหนิในยุคสดุทา้ยของอาณาจักรขอม สมัยพระเจา้ชยัวรมันท ี7 ททีรงเลอืมใสในพทุธศาสนา



ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทังปราสาทและวัดทางพทุธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมภีาพแกะสลักอันเป็นเรืองราวทางพทุธประวัต ินกิายมหายาน
ทังหนา้บัน และทับหลัง แตใ่นสมัยพระเจา้ชยัวรมันท ี8 ททีรงเลอืมใสในศาสนาฮนิดู
ภาพสลักบางภาพไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นเรืองราวเกยีวกับศาสนาฮนิด ูสว่นพระพทุธรูป ก็ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมสงิมหัศจรรย ์1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ทเีปรียบเสมอืน
วมิานของเทพเจา้สงูสดุทบีรรจงชะลอลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืวา่ เป็นสถานทสีดุยอดของการเดนิทางไปในครังนี ซงึสรา้งขนึเมอื
ปี พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจา้สรุยิวรมันท ี2 โดยถวายเป็นพทุธบชูา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมนื องค ์ชมภาพแกะสลักนูนต่าํ
การกวนเกษียรสมุทร ซงึเป็นพธิกีรรมโบราณอัน ศักดสิทิธน่ิาสนใจเป็นอย่างยงิ ทา่นจะไดช้มภาพการยกกองทัพของพระเจา้ สรุยิวรมันท ี1
โดยมภีาพกองทัพของเสยีมกกุ ซงึเป็นบรรพบรุุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทา่นเดนิชอ้ปปิง ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต หรือ ตลาดซาจะ๊ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงเสยีมเรียบตามอัธยาศัย

ทพีกั
ANGOR HOLIDAY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ศนูยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม - ศนูยฝึ์กวชิาชพี - วดัทไม - รา้นเครอืงเงนิ+เพชร - สนามบนิเสยีมเรยีบ - ดอนเมอืง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน นําทา่นชม ศนูยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศนูยหั์ตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผา้
รวมถงึการสบืทอดศลิปกรรมโบราณใหค้งอยู่ 

จากนันชม ศนูยฝึ์กวชิาชพี (Les Artisan d'Angkor) ศนูยส์อนวชิาชพีทกุสาขา เชน่ การทอผา้ การแกะสลักหนิและแกะสลักไม ้

จากนัน นําทกุทา่นเดนิทางสู ่วดัทไม หรือ วดัใหม ่เป็นวัดทตัีงอยู่ในตัวเมอืงเสยีมเรียบ ไดร้วบรวมภาพเรืองราวของสงครามเขมรแดง
และยังรวบรวมกระดกูและกะโหลกของผูท้เีสยีชวีติชาวเขมร จากน ้าํมอืของชาวเขมรแดง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นสู ่สนามบนิเสยีมเรยีบ

15.20 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเซยี เทยีวบนิท ีFD 615

16.25 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรก์มัพูชา
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี10 กันยายน 2562 เวลา 14:44 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรก์มัพูชา

อตัราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์ เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล
คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนีงั

• การจองทวัร ์
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใด ๆ ทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะทําการเลอืน การเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• เงอืนไขอนืๆ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน



• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน
ไมม่หีวัหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ
จะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นนั
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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