เดินทางสู่ กัมพูชา โดย สายการบินแห่ งชาติ CAMBODIA ANGKOR (K6)
ชมความยิ่งใหญ่ ของปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก
พิเศษ ไหว้ พระขอพรอันประเสริฐ สั กการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้ อมชมโชว์ อัปสรา
พักโรงแรมหรู ระดับ 4 ดาว พร้ อมสิ่ งอํานวยความสะดวกมากมาย

กําหนดเดินทางเดือน : มิถุนายน – สิงหาคม 2558

วันแรก
12.30 น.
14.55 น.
16.05 น.

เย็น

กรุงเทพ ฯ – เสี ยมเรียบ – พนมบาเค็ง – ตลาดไนท์ มาร์ เก็ต
พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกให้ ท่านก่อนขึน้ เครื่ องพร้ อมเดินทางไปกับคณะทัวร์ เพื่อให้ บริการตลอดรายการ
เหิรฟ้าสู่ กมั พูชาด้ วยสายการบิน CAMBODIA ANKOR AIR เที่ยงบินที่ K6 701
เดินทางถึงสนามบินเสียมเรียบ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านชมอาทิตย์อสั ดง
ที่ ปราสาทพนมบาเค็ง ตั้งอยูบ่ นยอดเขาบาเค็ง บริ เวณยอดเขาจะเป็ นลานปราสาทมีจุดชมวิวเมืองพระ
นครเป็ นแบบ BIRD EYE VIEW นักท่องเที่ยวนิยมตั้งใจมาชมอาทิตย์อศั ดงกันเป็ นจํานวนมาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินเล่นที่ ตลาดไนท์ มาร์ เก็ต อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกให้เลือกมากมาย

นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ที่ โรงแรม PRUM BAYON HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สอง
เช้ า

นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – นครวัด – ลานช้ าง – ลานพระเจ้าขีเ้ รื้อน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
เดินทางสู่ นครธม ชม สะพานนาคราช โดยข้ามคูเมืองซึ่งเรี ยกว่า ชัยสิ นธุ ที่ราวสะพานด้านหนึ่ งเป็ นรู ปเทพ
ฉุดนาค ส่วนอีกด้านเป็ นยักษ์ฉุดนาค ผ่านเข้าประตูเมืองนครธมด้านทิศใต้ ซุม้ ประตูเป็ นรู ปพระโพธิสัตว์สี่
หน้า และมีรูปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณอยู่ที่มุมประตู เป็ นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริ ยเ์ ขมรใช้
เป็ นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ปราสาทบายน ปราสาทในพุทธศาสนาแบบมหายาน สร้างโดย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งถูกทุบทําลายเหลือแต่ พระเศียร ภาพสลัก นู นตํ่าระเบียงโดยรอบ เล่าเรื่ องกองทัพ
กัมพูชาทําสงครามกับกองทัพจาม ภาพชีวิตประเพณี ของผูค้ นกัมพูชา ชม “ยิม้ แบบบายน” ซึ่งเป็ นศูนย์กลาง
ของอังกอร์ ธม หรื อนครธม ถือว่าเป็ นสุดยอดของปราสาทเขมร ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729
โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็ นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งเป็ นปราสาทตาพรหม
เป็ นที่ปราสาทที่สวยงาม มีมนต์ขลังมาก เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต

นอกจากนี้ยงั จะได้เห็นพลังแห่งธรรมชาติที่กลับมาครอบครองยิ่งใหญ่เหนื อมนุ ษย์ตน้ ไม้ขนาดยักษ์กบั ราก
ไม้มหึมาที่โอบรัดอาคารไว้อย่างอัศจรรย์ แมกไม้ร่มครื้ มและเสียงนกเจื้อยแจ้วคลออยูต่ ลอดการเที่ยวชม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรี ยบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสู งสุ ด สร้าง
ขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็ นเทวสถานในศาสนสถานฮินดูขนาดใหญ่ เป็ น
นฤมิตกรรมทางสถาปัตย์ซ่ึงอาจไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างมาแล้ว หรื อที่จะสร้างต่อไปในโลกเสมอเหมือน
ได้ ถือเป็ นศาสนสถานชิ้นเดียวที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทขอมทั้งหมด ท่านจะได้เห็นและ
ซาบซึ้งกับความมหัศจรรย์ของคนโบราณที่ สร้างสรรค์สถาปั ต ยกรรมอันยิ่งใหญ่ พร้อมนําท่ านผ่านชม
สนามหลวงสมัยโบราณ ลานช้ าง ปราสาทนางสิบสอง พลับพลาพระมหากษัตริ ย ์ ณ ลานพระเจ้าขีเ้ ลื้อน

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วยบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ พร้ อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบํานาง
อัปสรอันตระการตา อ่อนช้ อยสวยงาม
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ที่ โรงแรม PRUM BAYON หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้ า

องค์เจ๊ก องค์ จอม - ช้ อปปิ้ งตลาดซาจ๊ ะ – เสี ยมเรียบ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านนมัสการพระคู่บา้ นคู่เมือง พระองค์เจ็ก พระองค์จอม เปรี ยบเสมือนศาลหลักเมือง สิ่ งศักด์สิทธิ์คู่
บ้าน คู่เมืองของชาวเสียมเรี ยบ ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิ ยมมากราบไหว้และขอพร นําท่านช้อปปิ้ งที่
ตลาดซาจ๊ ะ เลือกซื้อสิ นค้าพื้น เมือง อาทิ เช่ น ผ้าพันคอ เสื้ อยืดลายนครวัด หิ น -ไม้แกะสลัก และสิ นค้า
พื้นเมือง เพื่อเป็ นของฝากคนทางบ้านได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน

12.50 น.
14.00 น.

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพด้ วยสายการบิน CAMBODIA ANKOR AIRLINE เที่ยวบินที่ K6 700
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
************ หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามเหมาะสม **********

ข้ อควรควรทราบ
 สําหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ฝ่ายขายก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่าบริการ
เด็ก อายุ 2-12 ปี
กําหนดการดินทาง

26-28 มิ.ย. 58
30 ก.ค. – 1 ส.ค. 58
14-16 ส.ค. 58

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

พักกับ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
1 ผู้ใหญ่
มีเตียง

11,900.- บาท/ท่ าน

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

2,000.-

อัตรานี้รวม










ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ าํ มันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามที่ร ะบุ ไว้ในรายการ (ไม่สามารถคื นเป็ นเงิน ได้ เนื่ องจากบริ ษ ัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋ว
ล่วงหน้า)
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่า น
ค่าประกันอุบัติเหตุ ในการเดิ นทาง คุม้ ครองวงเงิน ท่ านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษ ัท ชับป์ ประกัน ภัย (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่ รวม







ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น, มาตรฐานวันละ 3 USD. X 3 วัน = 9 USD.

เงื่อนไขการเดินทาง
 ออกเดินทางอย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไปไม่มีหวั หน้าทัวร์ / 20 ท่านขึ้นไป มีหวั หน้าทัวร์
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ

การสํ ารองที่นั่งและชําระเงิน
กรุณามัดจํา 10,000 บาท / ท่ าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขา หนึ่งพัน)
ชื่ อบัญชี
บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จํากัด
เลขที่บัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์ )
 แฟกซ์ สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689
 ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
พร้อมแจ้งชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษของทุก ท่านที่ต ้องการเดิน ทางตรงตามหน้าหนังสื อเดิน ทางเท่ านั้น หรื อส่ งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทาง
ตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
 ยืนยันการสํารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสําเนาหนังสื อเดินทาง

 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
 หลังจากสํารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดําเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)

การยกเลิก






ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทํา REFUND ได้ ผูเ้ ดินทางต้อง
รอเงินค่า REFUND ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)

ตัว๋ เครื่ องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายที่
สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบ
ของแต่ละโรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทําให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่
ต้องการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่
และเพิม่ เตียงเสริ มให้ (EXTRA BED)

 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว
และต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศจะ
เปิ ดให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว
จากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม

กระเป๋าและสั มภาระเดินทาง
 นํ้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระที่ โ หลดลงใต้ท้องเครื่ อง สายการบิน อนุ ญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนัก ไม่เกิน 20 กิ โลกรั ม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสัมภาระมีน้ าํ หนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนัก
เพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัว ร์ ที่ต ้องมีบินด้วยสายการบิน ภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

