


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินเสียมเรียบ	-	โตนเลสาป	-	ศาล
องคเจก	องคจอม	-	ระบําอัปสรา

พักที่	STARRY	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

2 ปราสาทบันทายสรี	-	เมืองนครธม	-	ปราสาทบายน	-
ปราสาทตาพรหม	-	ปราสาทนครวัด	-	ตลาดไนทมาเก็ต

พักที่	โรงแรมหรูหราระดับ	4
ดาวที่เขารวมโปรโมชั่น	หรือ
เทียบเทา

3 ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม	-	ศูนยฝึกวิชาชีพ	-	ตลาดซาจะ	-
สนามบินเสียมเรียบ	-	สนามบินดอนเมือง

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿2,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿2,000

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿2,000

6	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿2,000

13	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿2,000

3	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿2,000

10	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿2,000

17	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿2,000

24	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿2,000



ชวงเชา
07.30	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชัน้	3	ประตู	1	เคาทเตอรสายการบินไทย

แอรเอเชีย	Thai	Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน

10.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเสียมเรียบ	โดยเที่ยวบิน	FD	610

11.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินเสียมเรียบ	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว	(เวลาทองถิน่
ทีก่ัมพูชา	เทากับประเทศไทย)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานลองเรือชม	โตนเลสาบ	หรือ	ทะเลสาบเขมร	เป็นทะเลสาบน้ําจืด	ที่ใหญที่สุดใน	เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต	ตั้งอยูบริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา	มีพื้นที่ประมาณ	7500	ตารางกิโลเมตร	ทะเลสาบเขมรเกิด
จากแมน้ําโขง	ซึ่งแมน้ําโขงไหลผานมีความยาวถึง	500	กิโลเมตร	ครอบคลุมถึงพื้นที่	5	จังหวัดของกัมพูชา	ไดแก
กําปงชนัง	โพธิสัตว	พระตะบอง	และเสียมราฐ	เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ําจืดชุกชุมมากแหงหน่ึงประมาณ	300
ชนิด

จากนัน้นําทุกทานกรายสักการะ	ศาลองคเจก	องคจอม	ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยพระเจาชัยวรมันที่	2	ในสมัย
น้ันองคเจค	องคจอม	มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอยางมากเป็นที่เกรงขามของขํ้าศึกศัตรู	เป็นผูที่มีจิตใจ
งามเป็นอยางมากในยามวางเวนจากศึกสงคราม	หากมีนักโทษคนไหนที่ไมไดทําความผิดที่รายแรงมาก
พระองคก็จะขออภัยโทษให	จึงเป็นที่เคารพรัก	นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอยางมาก	400	ปีตอมา
กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ	และไดมีการศึกษาประวัติของเจาเจกและเจาจอม	และเห็นวาเป็นบุคคล
ตัวอยางที่ประพฤติตนดีมาก	จึงไดมีการสรางรูปเคารพ

ชวงคํ่า
19.00	น.	บริการอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ ต	อิม่อรอยกับอาหารนานาชาติชนิด	พรอมชมโชวการแสดง

ชุดระบําอัปสร	ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาทีเ่ป็นการแสดงทีส่วยงามใหทุกทานไดเก็บภาพเป็นที่
ระลึกไวเป็นความทรงจํา

นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรมหรูหราระดับ	4	ดาว	STARRY	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



สนามบินที่ตั้งอยูในจังหวัดเสียมเรียบ	มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของประเทศ
กัมพูชา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

โตนเลสาบ	ทะเลสาบน้ําจืด	นําทานลองเรือ	ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต	ชมวิถีชีวิตภายในโตนเลสาบ	เป็นแมน้ําธรรมชาติ	และเป่ียม
ดวยระบบนิเวศ	วากันวาโตนเลสาบแหงน้ีน้ันอุดมดวยพันธุปลาชุกชุมมากกวา
300	ชนิด	บนพื้นที่ประมาณ	7,500	ตารางกิโลเมตร	มีความยาวถึง	500
กิโลเมตร	และมีความลึกถึง	10	เมตร	โตนเลสาบจึงเป็นลักษณะภูมิประเทศที่
สําคัญที่สุดในประเทศกัมพูชาที่หลอเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยูโดยรอบน้ีเป็น
พัน	ๆ	คน	ในพื้นที่ของแมน้ําโตนเลสาบมีชาวประมงนับหมื่นชีวิตที่อาศัยอยู	มี
ชุมชนที่เรียกวาหมูบานลอยน้ํา	นอกจากน้ันยังมีโรงเรียน	สํานักงานราชการ
โบสถ	เชนเดียวกันกับชุมชนที่อยูบนบก	ชุมชนน้ีผูคนอยูตามแบบพอเพียงโดย
อาศัยอยูในบานลอยน้ําเคลื่อนที่ไปตามระดับน้ําขึน้ลงของแมน้ําโตนเลสาบ
และประกอบอาชีพประมง	เลี้ยงปลา	ใหทานสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบานรอบๆ
โตนเลสาบ

สักการะ	องคเจ็ก	องคจอม	พระพุทธรูปพี่นองคูบานคูเมืองชาวเสียมเรียบมาชา
นานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร	เปรียบเสมือนศาลหลักเมือง	สิ่ง
ศักดิส์ิทธิค์ูบานคูเมืองของเสียมเรียบ	ชาวบานและนักทองเที่ยวนิยมมากราบ
ไหวสักการะ	ละขอพรองคเจ็กกับองคจอม	เป็นพี่นองกัน	และมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอยางมาก	วันหน่ึงหลังจากไปทําบุญกลับไปก็นอนหลับไมตื่น
ขึน้มาอีก	บิดามารดามีความเสียใจและอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอยางมาก	จึง
ไดสรางพระพุทธรูปขึน้มาสององค	องคใหญนามวาองคเจ็ก	องคเล็กเป็นนอง
นามวาองคจอม	เป็นพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของเมืองเสียมราฐ	ประชาชนที่น่ี
ใหความเคารพนับถืออยางมาก

	บริการอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต	อิ่มอรอยกับอาหารนานาชาติชนิด

	พักที่	STARRY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ระบําอัปสรา	(Apsara	Dance)	เป็นการแสดงที่ถือกําเนิดขึน้มาไมนานนัก	โดย
เจาหญิงบุปผาเทวี	พระราชธิดาในเจานโรดมสีหนุ	เพื่อเขาฉากภาพยนตรเกี่ยว
กับนครวัด	แตกลายมาเป็นที่จดจําและเป็นระบําขวัญใจชาวพมา	ดวยเครื่อง
ประดับศีรษะและทวงทารายรํา	อันเป็นเอกลักษณที่ถอดแบบมาจากรูปสลัก
หินนางอัปสราในปราสาทนครวัด	ประหน่ึงทําใหนางอัปสราซึ่งเป็นรูปสลักหิน
นับพันปีมีชีวิตขึน้มาผานการแสดงน้ี

ชวงเชา



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากนัน้	เดินทางชม	ปราสาทบันทายศรี	หรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา	บันเตียไสร	หมายถึง	ปราสาท
สตรีหรือป อมสตรี	สรางตอนปลายสมัยพระเจาราเชนทรวรมินทร(พ.ศ.1510)เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุมหน่ึง
สรางดวยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูนสูงไดอยางสวยงามมากเป็นปราสาทหินที่ถือไดวางดงามที่สุดใน
ประเทศกัมพูชา	มีความกลมกลืนอยางสมบูรณ	และเป็นปราสาทแหงเดียวที่สรางเสร็จแลวกวา	1000	ปี	

จากน้ันเดินทางสู	เมืองพระนครหรือนครธม	ผานชมสะพานนาคราช	เพื่อเขาสูเมืองนครธม	ซึ่งเป็นสะพาน
ที่พระเจาชัยวรมันที่	7	กษตัริยเขมรใชเป็นทางเสด็จผานเขาออกเมืองนครธม	ประตูเมือง	ที่มียอดเป็นรูปพระ
โพธิสัตวหันพระพักตรไปทั้ง	4	อาณาจักรเขมร	สถาปนาขึน้ในปลายคริสตศวรรษที่	12	โดยพระเจาชัยวรมันที่	7
มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่	9	ตารางกิโลเมตร	อยูทางทิศเหนือของ	นครวัด	ภายในเมืองมีสิ่งกอสรางมากมาย
นับแตสมัยแรกๆ

นําทุกทานเขาชม	ปราสาทบายน	เป็นโบราณสถานที่สําคัญที่สุดเป็นลําดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมา
เยือนอังกอร	สรางขึน้เมื่อปลายคริสตศตวรรษที่	12	ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่	7	ปราสาทบายนสรางขึน้
จากหินทรายและเป็นสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ	เมื่อมองจากดานนอก	จะแลดูคลายกับเขาวงกต	แตความจริง
แลว	ลักษณะของปราสาทบายนน้ันสรางขึน้ตามแบบแผนของยันตระ	ซึ่งเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของ
อินเดีย	

จากน้ันนําทานชม	ปราสาทตาพรหม	(Ta	Prohm)	เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งรางมานานถึง	500	ปี	สรางขึน้ในปี
พศ.1729	เป็น	ปราสาทหินในยุคสุดทายของอาณาจักรขอม	สมัยพระเจาชัยวรมันที่	7	ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนา	ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว	ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอัน
เป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันชมสิ่งมหัศจรรย	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	ปราสาทนครวัด	ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจาสูงสุด

ที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวในโลกมนุษยและถือวาเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งน้ี	ซึ่ง
สรางขึน้เมื่อ	ปี	พ.ศ.	1650-1720โดยพระเจาสุริยวรมันที่	2	โดยถวายเป็นพุทธบูชา	ชมรูปสลักนางอัปสรนับ
หมื่นองค	ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า	การกวนเกษียรสมุทร	ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิส์ิทธิน์าสนใจเป็นอยางยิ่ง
ทานจะไดชมภาพการยกกองทัพของพระเจา	สุริยวรมันที่	1	โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก	ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ
ของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ไดเวลาสมควรนําทานเขาสูทีพ่ัก

หลังอาหารนําทานเดินชอปป้ิง	ณ	ตลาดไนทมารเก็ต	อิสระใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเสียม
เรียบตามอัธยาศัย

นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรมหรูหราระดับ	4	ดาวทีเ่ขารวมโปรโมชัน่	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นปราสาทหินที่ถือไดวางดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา	มีความกลมกลืน
อยางสมบูรณ	และเป็นปราสาทแหงเดียวที่สรางเสร็จแลวกวา	1000	ปี	แต
ลวดลายก็ยังมีความคมชัด	เหมือนกับสรางเสร็จใหม	ๆ	ปราสาทบันทายศรี
หรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา	บันเตียไสร	หมายถึง	ปราสาทสตรีหรือปอม
สตรี	อยูหางจากตัวเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
30	กิโลเมตร	ใกลกับแมน้ําเสียมเรียบในบริเวณที่เรียกวา	อิศวรปุระ	หรือเมือง
ของพระอิศวร



นครธม	(Angkor	Thom)	เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งไดกอตั้งขึน้
โดยพระเจาชัยวรมันที่	7	เมื่อพระองคขับไลกองทัพจามออกจากเมืองนครในปี
ค.ศ.	1181	และพระองคไดขยายบริเวณใกลเคียงของเมืองที่สรางขึน้เป็น
กําแพงปอมปราการในแตละดาน	3	กม

ปราสาทบายน	เป็นปราสาทหินของอาณาจักรเขมร	อยูในบริเวณของใจกลาง
นครธม	สรางขึน้เป็นวัดประจําสมัยของพระเจาชัยวรมันที่	7	หลังจากที่พระเจา
ชัยวรมันที่	7ทรงไดชัยชนะจากการขับไลกองทัพอาณาจักรจามปา	นับเป็น
ศาสนสถานที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก

ปราสาทตาพรหม	ซึ่งสรางในปี	พ.ศ.1729	โดยพระเจาชัยวรมันที่	7	เพื่ออุทิศ
ถวายแดพระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา	เป็นปราสาทที่สวยงามและมี
มนตขลังมาก	โดยทางเขาปราสาทจะรมรื่นดวยพรรณไมและประตูทางเขาที่มี
การแกะสลักรูปหนาพระเจาชัยวรมันที่	7	อยูดวย	นําทานเขาชมตัวปราสาทที่
มีตนไมเขาทําลายจนเกิดเป็นศิลปะที่สวยงาม	พรอมชมนางอัปสราที่สวยงาม
นักทองเที่ยวสวนมากใหความสนใจปราสาทน้ีมาก	จากน้ันแวะชม	ผลิตภัณฑ
จาก	หยก	ที่นํามาแปรรูปเป็น	สรอย	แหวน	และเครื่องประดับชนิดตางๆ	เสริม
ดวงชะตา	เครื่องสิริมงคลใหกับชีวิตของทาน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สิ่งมหัศจรรยที่เคยติด	1	ใน	7	ของโลก	ที่	ปราสาทนครวัด	Angkor	Wat	ซึ่ง
สรางขี้นเมื่อประมาณ	พ.ศ.1650-1720	โดยพระเจาสุริยวรมันที่	2	อันยิ่งใหญ
ตระการตาซึ่ง	ถือเป็นสิ่งมหัศจรรยของโลก	ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม
ดวยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนตํ่าบนหินทรายรูปนางอัปสร
หรือนางอัปสรา	ตามระเบียงและหนาของโคปุระ	ซุมประตู	ทุกชั้น	นับหมื่นองค
โดยแตละตนจะมีลักษณะไมเหมือนกันมีทั้งยิ้มเห็นฟันดวยทาทางรายรําใน
แบบตาง	ๆชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค	ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า	การกวน
เกษียรสมุทร	ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิส์ิทธิ	์ชมภาพการยกกองทัพของ
พระเจาสุริยวรมันที่	1	โดยมีภาพกองทัพของ	เสียมกุกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ
พวกเราชาวไทยปรากฏอยูดวย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	โรงแรมหรูหราระดับ	4	ดาวที่เขารวมโปรโมชั่น	หรือเทียบเทา

ตลาดไนทมาเก็ต	และใหทานไดเที่ยวชมพรอมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่มีให
เลือกมากมาย



ช่วงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานชม	ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม	(Angkor	Silk	Farm)	เป็นศูนยหัตถกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผา	รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณใหคงอยู	จากน้ัน	ชมศูนยฝึกวิชาชีพ	(Les
Artisan	d'Angkor)	ศูนยสอนวิชาชีพทุกสาขา	เชน	การทอผา	การแกะสลักหินและแกะสลักไม

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทุกทานเดินทางไป	ชอปป้ิงสินคาพื้นเมือง	ตลาดซาจะ	ชอปป้ิงสินคาทองถิ่น	ของเมืองเสียมเรียบ

ของตลาดซาจะก็ไดแก	เสื้อผา	กระเปา	ผาทอ	ของฝากพวกพวงกุญแจและอื่นๆ	เครื่องเงิน	อัญมณี	และอื่นๆ	อีก
มากมายใหทุกทานได	เลือกซื้อของฝากกลับเมืองไทย

15.25น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการไทยแอรเอเซีย	เทีย่วบินที	่FD	615

16.20	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจมิรูลืม

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม	Angkor	Silk	Farm	เป็นศูนยหัตกรรมที่จัดทําขึน้เพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงงานหัตกรรมทอผารวมถึงการสืบทอดศิลปกรรม
โบราณใหคงอยู

ชม	ศูนยฝึกวิชาชีพ	Les	Artisans	d’Angkor	สถานที่น้ีเป็นศูนยสอน	วิชาชีพ
แทบทุกสาขา	เชน	การทอผา	การแกะสลักหิน	แกะสลักไม	และผลงานของ
นักเรียนก็จะมีวางจําหนายภายในรานคาของศูนย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตลาดซาจะ	จะเป็นที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวมากมาย	เพราะวามีสินคาที่หลาก
หลาย	และสามารถตอรองราคาไดถือเป็นแหลงชอปป้ิงของนักทองเที่ยว	ที่น่ี
เป็นตลาดเกาแกที่มีอาคารรานคาที่สรางในยุคที่ฝรั่งเศสปกครอง	พวกตึก
อาคารจึงออกไปทางแนวยุโรป	ในตลาดน้ีจะขายของที่ระลึกที่เป็นสินคาพื้น
เมือง	ดานหนาตลาดจะเป็นพวกของแหงจากโตนเลสาบ	เชน	ปลากรอบ	ปลา
ยาง	ปลาแดดเดียว	กุนเชียง	ปลารา	ปลาหมักชนิดตางฯลฯ	ลึกเขาไปดานในจะ
เป็นตลาดสด	ขายพวกพืชผัก	ผลไมตางๆ	บางอยางก็นําเขาจากบานเรา	สวน
อีกซีกหน่ึงจะเป็นตลาดปลาสดที่มาจากโตนเลสาบ	ชวงเย็นๆบริเวณหนา
ตลาดจะคึกคักไปดวยคนทองถิ่น	และนักทองเที่ยวเพื่อเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
มากมาย	อาทิ	เครื่องจักสานและสินคาที่ระลึกพื้นเมืองตาง	ๆ	เพื่อเป็นของฝาก
ของขวัญกอนเดินทางกลับ



สนามบินที่ตั้งอยูในจังหวัดเสียมเรียบ	มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของประเทศ
กัมพูชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.	เทีย่วบิน	,	ราคาและรายการทองเทีย่ว	สามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผล
ประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)

4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ
จลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว	ซึ่งไมไดเกิด
จากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอก
เหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)

6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด

7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได

10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา
งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด

11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง
ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง**

.กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนทีเ่หลือชําระทันทีกอนการเดิน
ทางไมนอยกวา15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21
วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋

2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	2	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิม่เงินพักหองเดีย่ว)

3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)

4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ

5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ

6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ



7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)

8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ

1.	ภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%	และภาษีมูลคาเพิม่	7%

2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได
ระบุไวในรายการ

4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ

5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ	450	บาท/ทริป/ลูกทัวร	1	ทาน	(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศคะ)

6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี

2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม
ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

3.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย

4.	กรณีทีท่านตองออกตัว๋ภายใน	เชน	(ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่ก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลทบิน	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น

2.	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด

3.	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


