วันแรก กรุ งเทพฯ
• พนมเปญ • อนุสาวรีย์อสิ รภาพ • วัดพนม • คุกตวลสเลง • พระบรมราชวังจตุมุขสิ ริมงคล •
พระเจดีย์เงิน • ตลาดชาทะไม
 (-/กลางวัน/เย็น)
04.00 น. พร้อมกันที่

สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ โดยเที่ยวบิน
FD 608 (ใช้ เวลาบิน 1 ชั่ วโมง กับ 15 นาที)
**หมายเหตุ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 62 – มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการเปลีย่ นแปลงเวลาบินขาไป
ออกจากดอนเมืองเวลา 07.10 น. ถึงพนมเปญเวลา 08.25 น.(กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทําการจอง)**

07.40 น.
09.00 น.

เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้ องถิ่นทีก่ มั พูชา
เท่ากับประเทศไทย)
เดินทางถึง กรุ งพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ 15 ก.ม.

จากนั้น

จากนั้น

เดินทางถึง : อนุสาวรีย์อสิ รภาพหรื อ วิมาน
เอกราช (Independence Monument)
อนุสาวรี ยเ์ อกราชกัมพูชาสร้างขึ้นเมื่อปี
1958 เปรี ยบเสมือนดอกบัวขนาดใหญ่ที่บาน
อยูใ่ จกลางกรุ งพนมเปญเพื่อราลึกถึงการ
หลุดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส
กัมพูชาอยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรั่งเศส
มาตั้งแต่ปี 1863-1953 เส้นทางสู่ อิสรภาพ
ของกัมพูชานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เพราะวีรบุรุษผูก้ ล้าหลายพันคนจาต้องสละชีวติ เพื่อแลกมา นอกจากนี้ อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ยงั เป็ นอนุสรณ์ถึงชาว
กัมพูชาทั้งหญิงและชายที่เสี ยสละชีวติ เพื่อชาติดว้ ย
เดินทางสู่ : วัดพนม (Phnom Temple)วัดพนมเป็ นวัดที่สาคัญมาก ซึ่ งกรุ งพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้ดว้ ย ดังมี
ตานานพื้นบ้านกล่าวว่า เมื่อราวหกร้อยปี ก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูห้ นึ่งชื่อเพ็ญ ได้ไปพบพระพุทธรู ปน้ าพัดมาเกย
ฝั่งหลายองค์ นางมีศรัทธาแก่กล้าในพระศาสนา จึงได้สร้างวัดขึ้นบนยอดเขาที่อยูใ่ กล้ๆ กันเพื่อเป็ นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรู ปเหล่านั้น แม้เขาลูกนี้จะสู งเพียง 27 เมตร แต่ก็ถือเป็ นเขาที่สูงที่สุดในละแวกนี้ จึงเรี ยกกันเรื่ อยมาว่า
"พนมเปญ" แปลว่า "เขายายเพ็ญ"

จากนั้น

เดินทางถึง : คุกตวลสเลง (Tuol SalengGenocide
Museum)"ตวลสเลง" เป็ นชื่อของคุกสมัยที่เขมรแดง
ครองประเทศดั้งเดิมคุกนั้นเป็ นโรงเรี ยนมาก่อน ตวล
สเลง มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า s-21 (Security Office 21) ใช้
กักขังและขู่เข็ญคนที่คิดว่าเป็ นศัตรู หรื อเป็ นกบฏต่อ
ประเทศชาติและรัฐบาล ทุกภูมิภาค ทุกระดับชั้น
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะทาทุกวิถีทางเพื่อให้ผู ้
ถูกคุมขังสารภาพผิด และลงท้ายด้วยการฆ่า จุดหมาย
ปลายทางของนักโทษทุกคนในนี้ ทางเดียวที่จะออกไปจากคุกแห่งนี้คือ กาสิ้ นลมหายใจ แต่กว่าที่จะถึงเวลาได้
ออกไปนั้นต้องเผชิญกับการกระทาที่ทารุ ณ โดยเหล่าบรรดานักโทษจะถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟต์ นานาชาติ
จากนั้น เดินทางสู่
: พระบรมราชวังจตุมุขสิ ริมงคล (Royal Palace Of Phnom Penh)พระบรมราชวังจตุมุขสิ ริมงคลเป็ น
กลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริ ยก์ มั พูชา พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเสด็จประทับที่น้ ีนบั แต่แรกสร้างใน
ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทับที่อื่นเมื่อบ้านเมืองวุน่ วายเพราะเขมรแดงเรื องอานาจ ชาวไทยมักเรี ยกพระราชวังแห่ง
นี้วา่ "พระราชวังเขมริ นทร์ " พระบรมราชวังนี้สร้างขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริ รักษ์ ทรง
ย้ายเมืองหลวงจากกรุ งอุดง มายังกรุ งพนมเปญในช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 19
สั กการะ : พระเจดีย์เงินหรื อ วัดพระแก้ว เหตุที่เรี ยกว่า พระเจดียเ์ งิน เพราะว่า พื้นของอาคารปูลาดด้วยแผ่นเงินกว่า
5,000 แผ่น แต่ละแผ่นหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม รวมน้ าหนักทั้งสิ้ น 5 ตัน แต่คนส่ วนใหญ่รู้จกั กันในนาม "วัดพระ
แก้วเขมร" ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของกัมพูชาอยูส่ ององค์คือ พระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17
และพระพุทธรู ปทองที่หล่อด้วยทองคาบริ สุทธิ์ 90 กิโลกรัม ประดับด้วยเพชร 9,548 เม็ด เม็ดที่ใหญ่ที่สุดหนักถึง 25
กะรัต

19.00 น.

 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินช้อปปิ้ ง ณ ตลาดชาทะไม อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือก
ซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองเสี ยมเรี ยบตามอัธยาศัย
**นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั SAMNANGLAOR HOTEL โรงแรมหรู หราระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า**

วันทีส่ อง พนมเปญ •

เสี ยมเรียบ • ล่องเรื อโตนเลสาบ • ศาลองค์ เจ๊ ก • องค์ จอม • ชมโชว์ระบําอัปสรา  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่
เมืองเสี ยมเรียบ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวติ ชาวกัมพูชาระหว่างเส้นทาง (ระยะทาง
350 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
เดินทางสู่ : โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake)นาท่านล่องเรื อชม โตนเลสาบ หรื อ ทะเลสาบเขมร เป็ นทะเลสาบน้ าจืด ที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพ้นื ที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร
ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ าโขง ซึ่ งแม่น้ าโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัด
ของกัมพูชา ได้แก่ กาปงชนัง โพธิ สัตว์ พระตะบอง และเสี ยมราฐ เป็ นทะเลสาบที่มีปลาน้ าจืดชุกชุมมากแห่งหนึ่ง
ประมาณ 300 ชนิด
จากนั้น นาทุกท่านกรายสักการะ
ศาลองค์ เจ๊ ก องค์ จอม ที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์
จอม มีความสามารถในเรื่ องการรบเป็ น
อย่างมากเป็ นที่เกรงขามของข้ าศึกศัตรู
เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจงามเป็ นอย่างมาก ในยาม
ว่างเว้นจากศึกสงคราม หากมีนกั โทษคน
ไหนที่ไม่ได้ทาความผิดที่ร้ายแรงมาก
พระองค์ก็จะขออภัยโทษให้ จึงเป็ นที่
เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสี ยมเรี ยบ
เป็ นอย่างมาก 400 ปี ต่อมา กัมพูชาเปลี่ยน
มานับถือศาสนาพุทธ และได้มีการศึกษา
ประวัติของเจ้าเจกและเจ้าจอม และเห็นว่าเป็ นบุคคลตัวอย่างที่ประพฤติตนดีมาก จึงได้มีการสร้างรู ปเคารพ

19.00น.

 บริการอาหารคํ่า แบบบุฟเฟ่ ต์ อิม่ อร่ อยกับอาหาร
นานาชาติชนิด พร้ อมชมโชว์ การแสดงชุ ดระบําอัปสร
ศิลปะพืน้ เมืองของกัมพูชาทีเ่ ป็ นการแสดงทีส่ วยงาม
ให้ ทุกท่ านได้ เก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกไว้ เป็ นความทรงจํา
หลังอาหารนาท่านเดินช้อปปิ้ ง ณ ตลาดซาจะ อิสระให้
ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองเสี ยมเรี ยบตาม
อัธยาศัย
**นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมหรู หราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรื อเทียบเท่า**

วันทีส่ าม นครธม
• ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวัด • ตลาดซาจ๊ ะ • สนามบินเสี ยมเรียบ •
ดอนเมือง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองพระนครหรื อนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่ เมืองนครธม ซึ่ งเป็ นสะพานที่พระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 กษัตริ ยเ์ ขมรใช้เป็ นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรู ปพระโพธิ สัตว์หนั พระ
พักตร์ ไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนา
ขึ้นในปลายคริ สต์ศวรรษที่ 12 โดยพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุม
พื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่ างทิศเหนือ
ของ นครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้าง
มากมายนับแต่สมัยแรกๆ นาทุกท่าน
เข้าชมปราสาทบายน เป็ นโบราณสถาน
ที่สาคัญที่สุดเป็ นลาดับที่สองที่ควรมา
เที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์ สร้างขึ้นเมื่อ
ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัย

ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหิ นทรายและเป็ นสัญลักษณ์ของเขาพระสุ เมรุ เมื่อมองจากด้าน
นอก จะแลดูคล้ายกับเขาวงกต แต่ความจริ งแล้ว ลักษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างขึ้นตามแบบแผนของยันตระ
ซึ่ งเป็ นเรขาคณิ ตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็ นสัญลักษณ์ของมันดาล่า หรื อรู ปวงกลมอันเป็ นสัญลักษณ์แทน
จักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ ในศาสนาฮินดู เมื่อได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู ้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเรา
อยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งเป็ นเสน่ห์ที่ประทับใจของปราสาทแห่งนี้
จากนั้น นาท่านชม
ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็ นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็ น
ปราสาทหินในยุคสุ ดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตา
พรหมจึงเป็ นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็ นเรื่ องราวทางพุทธ
ประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพ
สลักบางภาพได้ถูกดัดแปลงให้เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่ วนพระพุทธรู ป ก็ถูกดัดแปลงให้เป็ นศิวะลึงค์

เทีย่ ง
จากนั้น ชม

 บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ ต์
สิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรี ยบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสู งสุ ดที่บรรจง
ชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็ นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่ งสร้างขึ้นเมื่อ ปี
พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรู ปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพ
แกะสลักนูนต่า การกวนเกษียรสมุทร ซึ่ งเป็ นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ ท่านจะได้ชมภาพ

การยกกองทัพของพระเจ้า สุ ริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสี ยมกุก ซึ่งเป็ นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทย
ปรากฏอยู่

เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรื อเรี ยกตามสาเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรื อป้ อมสตรี สร้าง
ตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็ นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหิ นทรายสี ชมพูแกะ
และสลักภาพนูนสู งได้อย่างสวยงามมากเป็ นปราสาทหิ นที่ถือได้วา่ งดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืน
อย่างสมบูรณ์ และเป็ นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็ จแล้วกว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยงั มีความคมชัด เหมือนกับสร้าง
เสร็ จใหม่ ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความอ่อนช้อยงดงามช่างได้แกะสลักอย่างวิจิตบรรจงจนทาให้เหล่านางอัสราและ
เทพธิดาที่ประดับบนผนังดูเสมือนมีชีวติ จริ งๆ
จากนั้น นาทุกท่านเดินทางไป
ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ ะ ชอปปิ้ งสิ นค้ าท้องถิ่น ของเมืองเสี ยมเรียบ ของตลาดซาจ๊ะ
ก็ได้แก่ เสื้ อผ้า กระเป๋ า ผ้าทอ ของฝากพวกพวง กุญแจและอื่นๆ เครื่ องเงิน อัญมณี
และอื่นๆ อีกมากมายให้ทุกท่านได้ เลือกซื้ อ
ของฝากกลับเมืองไทย
จากนั้น

คํ่า
21.45 น.
22.50 น.

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการไทยแอร์ เอเซีย เทีย่ วบินที่ FD 619
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์ กมั พูชา พนมเปญ เสี ยมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอร์ เอเชีย
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

13 ธ.ค.62

15 ธ.ค.62

24

13,900

13,500

12,900

3,000

27 ธ.ค.62

29 ธ.ค.62

24

13,900

13,500

12,900

3,000

29 ธ.ค.62

31 ธ.ค.62

24

14,900

14,500

13,900

3,000

30 ธ.ค.62

01 ม.ค.63

24

15,900

15,500

14,900

3,000

10 ม.ค.63

12 ม.ค.63

24

14,900

14,500

13,900

3,000

24 ม.ค.63

26 ม.ค.63

24

14,900

14,500

13,900

3,000

07 ก.พ.63

09 ก.พ.63

24

14,900

14,500

13,900

3,000

14 ก.พ.63

16 ก.พ.63

24

13,900

13,500

12,900

3,000

28 ก.พ.63

01 มี.ค.63

24

14,900

14,500

13,900

3,000

13 มี.ค.63

15 มี.ค.63

24

13,900

13,500

12,900

3,000

27 มี.ค.63

29 มี.ค.63

24

14,900

14,500

13,900

3,000

03 เม.ย.63

05 เม.ย.63

24

13,900

13,500

12,900

3,000

11 เม.ย.63

13 เม.ย.63

24

13,900

13,500

12,900

3,000

12 เม.ย.63

14 เม.ย.63

24

14,900

14,500

13,900

3,000

13 เม.ย.63

15 เม.ย.63

24

13,900

13,500

12,900

3,000

24 เม.ย.63

26 เม.ย.63

24

12,900

12,500

11,900

3,000

01 พ.ค.63

03 พ.ค.63

24

13,900

13,500

12,900

3,000

15 พ.ค.63

17 พ.ค.63

24

12,900

12,500

11,900

3,000

29 พ.ค.63

31 พ.ค.63

24

13,900

13,500

12,900

3,000

อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
 ทีพ่ กั 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 ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทไี่ ด้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนํา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ

 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,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 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชํ าระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง
30 ว ัน บริษ ัท
ฯ จะคืนเงินค่าม ัดจําให้ทงหมด
ั้
ยกเว้นในกรณี
ว ันหยุดเทศกาล,
ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์
ทางบริษ ัทฯ
ิ ธิก
ขอสงวนสท
์ ารคืนเงินม ัดจําโดยไม่ม ี
ิ้
เงือ
่ นไขใด
ๆ ทงส
ั้ น
 ยกเลิกการเดินทาง
15 - 30 ว ัน ก่อนการเดินทาง ห ัก
ค่าท ัวร์
50% และริบเงินม ัดจําทงหมด
ั้
 ยกเลิกภายใน
14 ว ัน ก่อนการเดินทาง บริษ ัทฯ
ิ ธิก
สงวนสท
์ ารคืนเงินค่าท ัวร์ทงหมดไม่
ั้
วา
่
ิ้
กรณีใด ๆ ทงส
ั้ น

ขอ

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซงึ่
จะต้องมีใบร ับรองแพทย์จากโรงพยาบาลร ับรอง
บริษ ัทฯ
จะทําการเลือ
่ น
การเดินทางของท่าน
ี
้ า
ไปย ังคณะต่อไป
แต่ทงนี
ั้ ท
่ นจะต้องเสย
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีไ่ ม่สามารถยกเลิกหรือเลือ
่ นการ
เดินทางได้ตามความเป็นจริง
 ในกรณีเจ็บป่วยกะท ันห ันก่อนล่วงหน้าเพียง
ิ ธิใ์ นการคืน
ว ันทําการ ทางบริษ ัทฯ
ขอสงวนสท
เงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
้ า
ิ ธิใ์ นการเก็บค่าใชจ
 บริษ ัทฯ
ขอสงวนสท
่ ย
ทงหมด
ั้
กรณีทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบ
่ ริษ ัทฯ

7

้ ไป)
กําหนดไว้
( 15 ท่านขึน
เนือ
่ งจากเกิดความ
ี หายต่อทางบริษ ัทฯ
เสย
และผูเ้ ดินทางอืน
่ ที่
เดินทางในคณะเดียวก ัน บริษ ัทต้องนําไปชําระ
ี หายต่าง
ค่าเสย
ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
้ ไป
 คณะผูเ้ ดินทางจํานวน
15 ท่านขึน
จึงออก
เดินทาง
ในกรณีทม
ี่ ผ
ี เู ้ ดินทางไม่ถงึ
15 ท่าน
ขอ
สงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โ
ดยทางบริษ ัทจะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้า
10 ว ันก่อนการเดินทาง
่ (ตว๋ ั
 กรณีทท
ี่ า
่ นต้องออกตว๋ ั ภายใน เชน
เครือ
่ งบิน
, ตว๋ ั รถท ัวร์
, ตว๋ ั รถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ก
ุ ครงก่
ั้ อนทําการออก
ตว๋ ั เนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ น
ไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
ทางบริษ ัทฯ
จะไม่ร ับผิดชอบใด
ๆ ใน
กรณี ถ้าท่านออกตว๋ ั ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ
และหากไฟล์ทบินมีการปร ับเปลีย
่ นเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมร ับในเงือ
่ นไขด ังกล่าว
้ น ังสอ
ื เดินทางราชการ
 กรณีใชห
(เล่มนํา้ เงิน)
เดินทางเพือ
่ การท่องเทีย
่ วก ับคณะท ัวร์ หาก
ท่านถูกปฏิเสธในการเข้า
– ออกประเทศใด
ๆ ก็ตาม
ิ ธิไ์ ม่คน
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าท ัวร์และ
ิ้
ร ับผิดชอบใด
ๆ ทงส
ั้ น
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สํ าคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
ิ้
 ทางบริษ ัทฯจะไม่ร ับผิดชอบใดๆทงส
ั้ น
หาก
พาสปอร์ตไม่ตรงก ับใบหน้าปัจจุบ ัน ถึงจะย ัง
ไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ทา
่ นโดนปฎิเสธการ
ั
่ ศลยกรรม
เข้าและออกประเทศได้ เชน
ผ่าต ัด
ขากรรไกรทีท
่ ําให้ใบหน้าเปลีย
่ นไป ด ังนน
ั้
ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่กอ
่ นทําการจอง
ท ัวร์
 กรณีม ี
“คดีความ
” ทีไ่ ม่อนุญาติให้ทา
่ นเดินทาง
ออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง
ท ัวร์วา
่ ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซงึ่ เป็นสงิ่
ทีอ
่ ยูเ่ หนือการควบคุมของบริษ ัทฯ ทางบริษ ัทฯ
ิ้
จะไม่ร ับผิดชอบใดๆทงส
ั้ น
 กรณี “หญิงตงครรภ์
ั้
” ท่านจะต้องมีใบร ับรอง
ั
แพทย์ ระบุชดเจนว่
าสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท ี่
ั
้ ยูเ่ หนือการควบคุมของบริษ ัทฯ
ชดเจน
สงิ่ นีอ
ิ้
ทางบริษ ัทฯ
จะไม่ร ับผิดชอบใดๆทงส
ั้ น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํ ารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

