ทองแดนอังกอร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

โดยสายการบินแอรเอเชีย (FD)
เริ่มตนเพียง

9,888.-

รายการทัวร + ตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลททัวร กัมพูชา เสียมเรียบ
• ลองเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชมวิถีชีวิตชาวประมง
• เยือน วัดใหม สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
• ชม โชวระบําอัปสรา ความงดงามแหงศิลปะเขมร Light & Sound
• ทองแดนอารยธรรมโบราณแหงกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม
• ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลก
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กําหนดการเดินทาง
วันที่

02-03 กุมภาพันธ 2562

9,888.-

วันที่

02-03 มีนาคม 2562

11,888.-

วันที่

30-31 มีนาคม 2562

11,888.-

วันที่

07-08 เมษายน 2562

11,888.-

วันที่

13-14 เมษายน 2562

14,888.-

วันที่

14-15 เมษายน 2562

14,888.-

วันที่

27-28 เมษายน 2562

11,888.-

หมายเหตุ : รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ
(รวม 400 บาท/ทาน/ทริป )
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

เสนทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
1

กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ลองเรือโตนเลสาบ - ศาลองคเจ็ก องค
จอม - วัดใหม - ตลาดซาจะ - ชมโชวระบําอัปสรา

2

นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียม
เรียบ - กรุงเทพฯ

เชา

กลาง
วัน

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
CITY ANGKOR HOTEL
4*HOTEL OR SAME

✈
✈

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
07.00 น.
10.10 น.
11.10 น.

กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ลองเรือโตนเลสาบ - ศาลองคเจ็ก องคจอม - วัดใหม - ตลาดซาจะ - ชม
โชวระบําอัปสรา
พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ผูโดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 3 เคานเตอร 2-3 สายการบิน แอร
เอเชีย เจาหนาที่จากบริษัทคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD610
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
รับกระเปาสัมภาระ จากนั้นเดินทางตอไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบน้ําจืด ลองเรือ ชม
ทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โตนเลสาบเปนแมน้ําธรรมชาติ และเปยม
ดวยระบบนิเวศ วากันวาโตนเลสาบแหงนี้นั้นอุดมดวยพันธุปลามากกวา 300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500
ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเปนลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญที่สุดใน
ประเทศกัม พูชาที่ห ลอเลี้ยงชาวกัม พูช าที่อ าศั ยอยู โดยรอบนี้เ ปน พัน ๆ คน ในพื้นที่ ของแม น้ํา โตนเลสาบมี
ชาวประมงนั บ หมื่ น ชี วิ ต ที่ อ าศั ย อยู มี ชุ ม ชนที่ เ รี ย กว า หมู บ า นลอยน้ํ า นอกจากนั้ น ยั ง มี โ รงเรี ย น สํ า นั ก งาน
ราชการ โบสถ เชนเดียวกันกับชุมชนที่อยูบนบก ชุมชนนี้ผูคนอยูตามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยูในบานลอยน้ํา
เคลื่อนที่ไปตามระดับน้ําขึ้นลงของแมน้ําโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง เลี้ยงปลา ใหทานสัมผัสวิถีชีวิต
ของชาวบานรอบๆ โตนเลสาบ นําทานกลับสูตัวเมือง
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กลางวัน
บาย

ค่ํา
พักที่
วันที่ 2
เชา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสักการะ ศาลองคเจก องคจอม (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm) พระพุทธรูปคูพี่นอง
เปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของชาวเสียมเรียบมาอยางชานาน จากนั้นนํา
ทานชม วัดใหม (Wat Thmei) เปนวัดที่สราง เมรุสําหรับเก็บกระดูกชาวเขมรที่ไมยอมออนนอมในการเขาเปน
สมาชิกของเขมรแดง จึงเกิดการฆาลางเผาพันธขึ้น โดยเฉพาะพวกชนชั้นที่มีความรูความสามารถ ทหารและ
ประชาชน ภายในวัดยังมีการจัดแสดงรูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นดวย จากนั้นนําทานชอปปงที่ ตลาด
ซาจะ (Psachas Market) เชิญทานช็อปปงเลือกซื้อสินคาทองถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเชน เสื้อยืด
ลวดลายนครวัด ไมแกะสลัก ผาพันคอ อื่นๆมากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูอาหารบุฟเฟตนานาชาติ พรอมชมโชว
อัปสราการแสดงนาฎศิลปเขมรโบราณที่งดงามและออนชอย
CITY ANGKOR HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว, เมืองเสียมเรียบ
นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทาน นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งไดกอตั้งขึ้นโดยพระเจาชัยวร
มั น ที่ 7 เมื่ อ พระองค ขั บ ไล ก องทั พ จามออกจากเมื อ งนครในป ค.ศ. 1181 และพระองค ไ ด ข ยายบริ เ วณ
ใกลเคียงของเมืองที่สรางขึ้นเปนกําแพงปอมปราการในแตละดาน 3 กม. จากนั้นนําทานชม ปราสาทบายน
(Bayon Temple) ศูนยกลางของอังกอรธมหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษทุกหลังจะแกะสลักเปนรูป
เทวพักตร 4 หนา ผนังดานลางของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึ่งเปนภาพแสดงชีวิตประจําวันของ
ชาวเขมร และภาพการสงครามระหวางขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซึ่งเปรียบเสมือน
การบั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร อั น ยิ่ ง ใหญ เ กรี ย งไกรของเขมรไว ต อ จากนั้ น นํ า ท า นชม ปราสาทตาพรหม (Ta
Prohm) เปนปราสาทที่ถูกทิ้งรางมานานถึง 500 ป สรางขึ้นในป พศ.1729 เปนปราสาทหินในยุคสุดทายของ
อาณาจักรขอม สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเปนทั้งปราสาท
และวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเปนเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน
ทั้งหนาบัน และทับหลัง แตในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพไดถูก
ดัดแปลงใหเปนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู สวนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงใหเปนศิวะลึงค จากนั้นชม ลาน
พระเจาขี้เรื้อน และสวนสําคัญของทริปที่เปนสิ่งมหัศจรรยของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ซึ่ง
สร า งในกลางพุ ท ธศตวรรษที่ 17 ในรั ช สมั ย ของ พระเจ า สุ ริ ย วรมั น ที่ 2 เพื่ อ บู ช าแด พระวิ ษ ณุ หรื อ พระ
นารายณ ชมรู ป สลั ก นางอั ป สรนั บ หมื่ น องค ชมภาพแกะสลั ก นู น ต่ํ า ซึ่ ง มี ค วามยาวกว า 800 เมตร ชมภาพ
แกะสลั กเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจาสุ ริยวรมั นที่ 2 และเรื่ องราวจากวรรณคดี เรื่อง รามายณะ รู ป
แกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือรูปที่เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรดวยเขาพระสุเมรุ และยังมีรูปแกะสลักนาง
อัปสรอีกถึง 1,635 นาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ

16.35 น.

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD615
**ตั้งแตวันที่ 30 มี.ค. 62 เปนตนไป ไฟทขากลับจะเปลี่ยนเวลาบินเปน 15.15 น. – 16.25 น.**

17.50 น.

เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ
**************************************************
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โปรแกรม ทองแดนอังกอร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินแอรเอเชีย (FD)

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กมีเตียง
พักกับผูใหญ
1 ทาน
ทานละ

เด็กมีเตียง
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

เด็กไมมีเตียง
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

วันที่ 02-03 กุมภาพันธ 2562

9,888.-

9,888.-

9,888.-

9,888.-

-

1,000.-

วันที่ 02-03 มีนาคม 2562

11,888.-

11,888.-

11,888.-

11,888.-

5,988.-

1,000.-

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562

11,888.-

11,888.-

11,888.-

11,888.-

5,988.-

1,000.-

วันที่ 07-08 เมษายน 2562

11,888.-

11,888.-

11,888.-

11,888.-

5,988.-

1,000.-

วันที่ 13-14 เมษายน 2562

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

6,988.-

1,500.-

วันที่ 14-15 เมษายน 2562

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

6,988.-

1,500.-

วันที่ 27-28 เมษายน 2562

11,888.-

11,888.-

11,888.-

11,888.-

5,988.-

1,000.-

*** ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,900.- ***
*** ราคานี้รวมรายการทัวร และ ตั๋วเครื่องบิน ***

***ราคานี้เฉพาะกรุปหนารานเทานั้น กรุป
 เหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง***

**ราคานี้สําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทานั้น!! **
**สําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยไมตองทําวีซาเขาประเทศ
กัมพูชา หากลูกคาชาวตางชาติโปรดติดตอสอบถามอีกครั้ง**
หมายเหตุ : รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวม 400 บาท/ทาน/ทริป )
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.
3.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ
ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมืองรวมทั้งในกรณีที ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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4.

กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง
ใหทาน ทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง

5.

เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ
แลว

กรณีคณะออกเดินทางได
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

อัตราคาบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ ม ครองในระหว า งการเดิ น ทาง คุ ม ครองในวงเงิ น ท า นละ 1,000,000 บาท ค า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม /ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสาย
การบินกําหนด
คาทําหนังสือเดินทาง
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม,คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,คาโทรศัพท,คาซักรีดฯลฯ
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวม 400 บาท/ทาน/ทริป)

เงื่อนไขการจอง
1.
2.
3.

4.

ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000
บาท โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแล
เสนทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน
หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตอง
ใหก ารดู แลสมาชิ กภายในครอบครัว ของทานเอง เนื่องจากการเดิน ทางเป นหมู คณะ หั วหน าทัว รมีค วาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
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การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้น
จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อไขการยกเลิกเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรอง
แพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาท
และคาใชจายอื่นๆ
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรง
หรื อ โดยการผ า นตั ว แทนในประเทศหรื อ ต า งประเทศและไมอ าจขอคื น เงิ นได รวมถึ ง เที่ย วบิ น พิเ ศษเช น
Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมา
จายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูก
ทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบ
คืนคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทั้งสิ้น
บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
เที่ ย วบิ น และรายการท อ งเที่ ย วอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ต ามความเหมาะสม โดยมิ ต อ งแจ ง ให ท ราบ
ลวงหนา
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13.

เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือ บางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขและ ขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
14. โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย
โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ
ลาวตามที่ ร ะบุ ใ นรายการท อ งเที่ ย วเท า นั้ น โรงแรมโดยส ว นใหญ จ ะเป น แบบห อ งพั ก คู (Twin
หรื อ
Double)
ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวาง
รูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน และไม
สามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
15. กระเปาสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย
ลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิเชนนั้นทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

********* HAVE A NICE TRIP **********
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