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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย
วันแรก

กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุ สาวรียอ์ สิ รภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมขุ สิรมิ งคล – พระเจดียเ์ งิน
ตลาดชาทะไม (-/กลางวัน/เย็น)

04.00 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ าํ นวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ โดยเทีย่ วบิน FD 608 (ใช้เวลาบิน 1 ชัว่ โมง กับ 10 นาที)
ในกรณี ตอ้ งการล็อกที่นงั ่ ไปกลับค่าใช้จา่ ยในการล็อกที่นงั ่ ไปกลับ 200 บาท/ท่าน (ตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ แบบ
Random ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ
่ นไขสายการบิน ในกรณี ลอ็ กที่นงั ่ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันทําการจอง
ทัวร์ค่ะ
เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว (เวลาท้องถิ่นที่กมั พูชา เท่ากับประเทศไทย)
เดินทางถึง กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ 15 ก.ม.
เดินทางถึง : อนุ สาวรียอ์ สิ รภาพหรือ วิมานเอกราช(Independence Monument)
อนุสาวรียเ์ อกราชกัมพูชาสร้างขึ้นเมือ่ ปี 1958 เปรียบเสมือนดอกบัวขนาดใหญ่ทบ่ี านอยู่ใจ
กลางกรุงพนมเปญเพื่อรําลึกถึงการหลุดพ้นจากการปกครองของฝรัง่ เศส กัมพูชาอยู่
ภายใต้การปกครองของฝรัง่ เศสมาตัง้ แต่ปี 1863-1953 เส้นทางสู่อสิ รภาพของกัมพูชานัน้
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะวีรบุรุษผูก้ ลา้ หลายพันคนจําต้องสละชีวติ เพื่อแลกมา
นอกจากนี้ อนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ยงั เป็ นอนุ สรณ์ถงึ ชาวกัมพูชาทัง้ หญิงและชายที่เสียสละชีวติ
เพือ่ ชาติดว้ ย
เดินทางสู่ : วัดพนม(Phnom Temple)
วัดพนมเป็ นวัด ที่ส าํ คัญ มาก ซึ่ง กรุ ง พนมเปญก็มีท่ีม าจากวัดแห่ ง นี้ ดว้ ย ดัง มีตาํ นาน
พื้น บ้า นกล่า วว่ า เมื่อ ราวหกร้อ ยปี ก่ อ น มีเ ศรษฐีนี ช าวเขมรผู ห้ นึ่ ง ชื่อ เพ็ญ ได้ไ ปพบ
พระพุทธรูปนํา้ พัดมาเกยฝัง่ หลายองค์ นางมีศรัทธาแก่กล ้าในพระศาสนา จึงได้สร้างวัดขึ้น
บนยอดเขาที่อยู่ใกลๆ้ กันเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปเหล่านัน้ แม้เขาลู กนี้จะสู ง
เพียง 27 เมตร แต่ก็ถอื เป็ นเขาที่สูงที่สุดในละแวกนี้ จึงเรียกกันเรื่อยมาว่า "พนมเปญ"
แปลว่า "เขายายเพ็ญ"
เดินทางถึง : คุกตวลสเลง(Tuol SalengGenocide Museum)

06.30 น.
หมายเหตุ

08.45 น.
09.00 น.
จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น
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"ตวลสเลง" เป็ นชื่อของคุกสมัยที่เขมรแดงครองประเทศ ดัง้ เดิมคุกนัน้ เป็ นโรงเรียนมา
ก่อน ตวลสเลง มีช่อื อีกอย่างหนึ่งว่า s-21 (Security Office 21) ใช้กกั ขังและขู่เข็ญคนที่
คิดว่าเป็ นศัตรู หรือเป็ นกบฏต่อประเทศชาติและรัฐบาล ทุกภูมภิ าค ทุกระดับชัน้ รวมถึง
ประเทศเพือ่ นบ้าน โดยจะทําทุกวิถที างเพือ่ ให้ผูถ้ ูกคุมขังสารภาพผิด และลงท้ายด้วยการ
ฆ่า จุดหมายปลายทางของนักโทษทุกคนในนี้ ทางเดียวทีจ่ ะออกไปจากคุกแห่งนี้คอื กา
สิ้นลมหายใจ แต่กว่าทีจ่ ะถึงเวลาได้ออกไปนัน้ ต้องเผชิญกับการกระทําทีท่ ารุณ โดยเหล่าบรรดานักโทษจะถูกทรมานด้วยวิธกี ารต่างๆ นาๆ
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิม่ อร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ
จากนั้น
เดินทางสู่ : พระบรมราชวังจตุมขุ สิรมิ งคล(Royal Palace Of Phnom Penh)
พระบรมราชวัง จตุมุข สิริมงคลเป็ นกลุ่มอาคารพระราชมนเทีย รของพระมหากษัตริย ์
กัมพูชา พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเสด็จประทับทีน่ ้ ีนบั แต่แรกสร้างใน ค.ศ. 1866 และเสด็จ
ไปประทับ ที่อ่ืน เมื่อ บ้า นเมือ งวุ่ น วายเพราะเขมรแดงเรื อ งอํา นาจ ชาวไทยมัก เรี ย ก
พระราชวัง แห่ ง นี้ ว่ า "พระราชวัง เขมริ น ทร์" พระบรมราชวัง นี้ ส ร้า งขึ้น หลัง จากที่
พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรกั ษ์ ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายังกรุง
พนมเปญในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19
สักการะ : พระเจดียเ์ งินหรือ วัดพระแก้ว
เหตุทเ่ี รียกว่า พระเจดียเ์ งิน เพราะว่า พื้นของอาคารปูลาดด้วยแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น
แต่ละแผ่นหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม รวมนํา้ หนักทัง้ สิ้น 5 ตัน แต่คนส่วนใหญ่รูจ้ กั กันใน
นาม "วัดพระแก้วเขมร" ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของกัมพูชาอยู่สอง
องค์คอื พระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองทีห่ ล่อด้วยทองคําบริสุทธิ์
90 กิโลกรัม ประดับด้วยเพชร 9,548 เม็ด เม็ดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดหนักถึง 25 กะรัต
19.00น.

 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินช้อปปิ้ ง ณ ตลาดชาทะไม อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย
**นํ าท่านเข้าสูท่ ่พี กั SAMNANGLAOR HOTEL โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า**
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วันที่สอง

พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบําอัปสรา (เช้า/กลางวัน/เย็น))

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศน์และวิถชี วี ติ ชาวกัมพูชาระหว่างเส้นทาง (ระยะทาง 350 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู:่ โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake)
นําท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็ นทะเลสาบนํา้ จืด ที่ใหญ่ท่สี ุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้ อยู่บริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพ้ นื ที่ประมาณ 7500
ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่นาํ้ โขง ซึง่ แม่นาํ้ โขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500
กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กําปงชนัง โพธิสตั ว์ พระ
ตะบอง และเสียมราฐ เป็ นทะเลสาบทีม่ ปี ลานํา้ จืดชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 ชนิด

เที่ยง
จากนัน้

จากนัน้

นําทุกท่านกรายสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ทีม่ ชี ่อื เสียงตัง้ แต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนัน้ องค์เจ๊ค องค์จอม มี
ความสามารถในเรื่องการรบเป็ นอย่างมากเป็ นทีเ่ กรงขามของขํา้ ศึกศัตรู เป็ นผูท้ ม่ี จี ติ ใจงามเป็ นอย่างมากในยามว่างเว้นจากศึก
สงคราม หากมีนกั โทษคนไหนทีไ่ ม่ได้ทาํ ความผิดทีร่ า้ ยแรงมาก พระองค์ก็จะขออภัยโทษให้ จึงเป็ นทีเ่ คารพรัก นับถือของคน
ในเมืองเสียมเรียบเป็ นอย่างมาก 400 ปี ต่อมา กัมพูชาเปลีย่ นมานับถือศาสนาพุทธ และได้มกี ารศึกษาประวัตขิ องเจ้าเจกและเจ้า
จอม และเห็นว่าเป็ นบุคคลตัวอย่างทีป่ ระพฤติตนดีมาก จึงได้มกี ารสร้างรูปเคารพ
19.00น.
 บริการอาหารคํา่ แบบบุฟเฟ่ ต์ อิม่ อร่อยกับอาหารนานาชาติชนิ ด พร้อมชมโชว์การแสดงชุด
ระบําอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็ นการแสดงที่สวยงาม ให้ทกุ ท่านได้เก็บภาพเป็ นที่ระลึกไว้เป็ นความทรงจํา
หลังอาหารนําท่านเดินช้อปปิ้ ง ณ ตลาดซาจะ อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย
**นํ าท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเท่า**
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วันที่สาม

นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ –
ดอนเมือง  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
จากนัน้

จากนัน้

เที่ยง
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพือ่ เข้าสู่เมืองนครธม ซึง่ เป็ นสะพานทีพ่ ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย ์
เขมรใช้เป็ นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มยี อดเป็ นรูปพระโพธิสตั ว์หนั พระพักตร์ไปทัง้ 4 อาณาจักรเขมร
สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบ
คลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีสง่ิ ก่อสร้าง
มากมายนับแต่สมัยแรกๆ นําทุกท่าน เข้าชมปราสาทบายน เป็ นโบราณสถานทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ุดเป็ นลําดับทีส่ องทีค่ วรมาเทีย่ วชมเมือ่ มาเยือนอังกอร์ สร้างขึ้นเมือ่ ปลายคริสต์
ศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหินทราย
และเป็ นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมือ่ มองจากด้านนอก จะแลดูคลา้ ยกับเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลักษณะของปราสาท
บายนนัน้ สร้างขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่งเป็ นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็ นสัญลักษณ์ของมันดาล่า หรือรูป
วงกลมอันเป็ นสัญลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักดิ์สทิ ธิ์ในศาสนาฮินดู เมือ่ ได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรูส้ กึ เหมือนมีคน
คอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึง่ เป็ นเสน่หท์ ป่ี ระทับใจของปราสาทแห่งนี้
นําท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็ นปราสาททีถ่ กู ทิ้งร้างมานาน
ถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็ น ปราสาทหินในยุคสุดท้ายของอาณาจักร
ขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีท่ รงเลือ่ มใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึง
เป็ นทัง้ ปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอัน
เป็ นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทัง้ หน้าบัน และทับหลัง แต่ในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ทีท่ รงเลือ่ มใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได้ถกู ดัด
แปลงให้เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถกู ดัดแปลงให้เป็ นศิวะลึงค์
 บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต์
ชมสิง่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ทีเ่ ปรียบเสมือน
วิมานของเทพเจ้าสูงสุดทีบ่ รรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่า
เป็ นสถานทีส่ ุดยอดของการเดินทางไปในครัง้ นี้ ซึง่ สร้างขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 1650-1720
โดยพระเจ้าสุรยิ วรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมืน่
องค์ ชมภาพแกะสลักนู นตํา่ การกวนเกษียรสมุทร ซึง่ เป็ นพิธกี รรมโบราณอัน
ศักดิ์สทิ ธิ์น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุรยิ วรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึง่
เป็ นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่
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จากนั้น

จากนัน้

เที่ยง
21.45 น.
22.50 น.

เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสําเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง
ปราสาทสตรีหรือป้ อมสตรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510)
เป็ นปราสาทหลังเล็กๆกลุม่ หนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนู นสูงได้
อย่างสวยงามมากเป็ นปราสาทหินทีถ่ อื ได้วา่ งดงามทีส่ ุดในประเทศกัมพูชา มีความ
กลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็ นปราสาทแห่งเดียวทีส่ ร้างเสร็จแล ้วกว่า 1000 ปี แต่
ลวดลายก็ยงั มีความคมชัด เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความ
อ่อนช้อยงดงามช่างได้แกะสลักอย่างวิจติ บรรจงจนทําให้เหล่านางอัสราและเทพธิดาทีป่ ระดับบนผนังดูเสมือนมีชวี ติ จริงๆ
นําทุกท่านเดินทางไป ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้ งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ ของตลาดซาจ๊ะก็ได้แก่
เสื้อผ้า กระเป๋ า ผ้าทอ ของฝากพวกพวง กุญแจและอืน่ ๆ เครื่องเงิน อัญมณี
และอืน่ ๆ อีกมากมายให้ทกุ ท่านได้ เลือกซื้อ ของฝากกลับเมืองไทย
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 619
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์กมั พูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุป๊

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

2 มิ.ย.61

4 มิ.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

15 มิ.ย.61

17 มิ.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

30 มิ.ย.61

2 ก.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

7 ก.ค.61

9 ก.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

14 ก.ค.61

16 ก.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

21 ก.ค.61

23 ก.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

27 ก.ค.61

29 ก.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

4 ส.ค.61

6 ส.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000
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11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

18 ส.ค.61

20 ส.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

25 ส.ค.61

27 ส.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

1 ก.ย.61

3 ก.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

15 ก.ย.61

17 ก.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

22 ก.ย.61

24 ก.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

29 ก.ย.61

01 ต.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ํ ามันและภาษี ตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม





ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษี มูลค่าเพิม่ 7%
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
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 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการ
๋
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัวภายใน
โดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
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รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมา
ขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**
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