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กมัพูชา พนมเปญ เสียมเรียบสบาย...สบาย 
3 วนั 2 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ ( PG ) 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคล - เจดย์ีเงนิ - พพิธิภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวล

สเลง - ตลาดซาทะไม 
04.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F เช็คอินกรุ๊ปของ

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมเีจา้หน้าท่ีให้การตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทุกทา่น  (ระหว่างรอขึ้นเคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการ 
เล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ค่ะ มีอาหารว่าง และน า้ด่ืมบริการ) 

 
06.20 น. น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูา โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG927 ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช ัว่โมง (บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวงัจตุมขุสิริมงคล - เจดีย์
เงิน - พิพิธภณัฑ์แหง่ชาติ - คกุตวลสเลง -  
ตลาดซาทะไม 

X O O RIVER PALACE 
HOTEL หรือเทียบเทา่ 

2 พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม -  
ลอ่งเรือโตนเลสาบ - ชมโชวร์ะบ าอปัสรา O O O CITY ANGKOR 

HOTEL หรือเทียบเทา่ 
3 ปราสาทบนัทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน -  

ปราสาทตาพรหม - นครวดั - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ O O X  

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 

1. พระราชวังจตุมุขสิริมงคล-เจดีย์เงิน-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ-คุกตวลสเลง-
ตลาดซาทะไม 

2. ศาลองค์เจ็ก องค์จอม-ล่องเรือโตนเลสาบ-ชมโชว์ระบ าอัปสร 
3. ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด 

4. พักผ่อนก่อนขึน้เคร่ือง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 
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07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (โปเชนตง) ประเทศกมัพชูา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ   

 จากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล  หรือท่ีชาวไทยมกัเรียกพระราชวงัแหง่น้ีวา่ 
"พระราชวังเขมรินทร์" พระราชวงัหลวงในพนมเปญนั้ นสร้างข้ึนตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความ
ชว่ยเหลือของฝร่ังเศสในปี 1866 และใช ้เป็นท่ีประทับของเจ้านโรดมสีหนุ นับจากะบาทสมเด็จพระ
นโรดม พรหมบริรักษ์ ท่ีเสด็จกลบัคืนสู่กรุงพนมเปญในปี 1992 สถานท่ีส่วนใหญภ่ายในเขตพระราชวงั
เปิดให้เขา้ชมได ้ยกเวน้เขตหวงห้ามพระราชฐานท่ีประทับ ท่ีตั้งพระราชวงัแห่งน้ีอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของล า
น ้ าสาขา 4 สายของแมน่ ้ าโขง เรียกวา่ “จตุมุข”พระราชวงัหลวงในกรุงพนมเปญมีอาคารท่ีแตกตา่งกนัและ
เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนิยมในปัจจุบนั ให้ทา่นไดเ้ดินชมอาคารพระราชวงัอ่ืนๆ เชน่ พระท่ีนั่งจนัทรฉายา 
พระท่ีนั่งเทวาวนิิจฉัย (ทอ้งพระโรง) พระราชวงัเขมรินทร์ เ ป็นตน้ จากนั้นน าทา่นชม วัดพระแก้ว ซ่ึงชาว
กมัพชูาเรียกวา่ เจดีย์ เงิน (Silver Pagoda)  นมสัการพระแกว้มรกตของเขมร ซ่ึงสร้างตามแบบพระแกว้
มรกตของไทย แตข่องเขมรเป็นแกว้หลอ่ และจุดท่ีนา่สนใจก็คือ พื้นภายในพระอุโบสถปูดว้ยกระเบ้ืองท่ี
ท าจากเงินแท้ๆ ถึง 5,329 แผน่ มนี ้ าหนักรวมกนัถึง 5,000 ตัน จากนั้นน าทา่นชม  พพิิธภัณฑ์แห่งชาติ  ตัว
ตึกเป็นพลบัพลาสีแดง สร้างข้ึนในปี 1918 ภายในจัดแสดงงานศิลปะเขมรและรวบรวมโบราณวตัถุของ
กมัพ ูชาในยุคตา่งๆ  อาทิเชน่ รูปสลกัเศียรพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ทา่นจะประทับใจตั้งแตต่ัวอาคารดา้นนอก
และความงามของเทวรูปแกะสลักขนาดใหญท่ี่งดงามราวกบัมเีทพองค์มาประทับยืนอยูเ่บ้ืองหน้า และยัง
เป็นท่ีรวบรวมโบราณวตัถุรูปหลอ่พระนารายณ์บรรทมสินธ์ุส าริดซ่ึงขุดพบท่ีปราสาทแมบุ่ญตะวนัตกใน
เมอืงพระนคร และโบราณวตัถุท่ีเป็นหิน,ส าริด,ไมแ้กะสลกัตา่งๆ อีกมากมาย 
  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าทา่นชม คุกตวลสเลง อนุสรณ์แหง่ความโหดร้ายของเขมรแดง สถานท่ีกกัขงันักโทษทางการเมอืงในยุค
สงครามฆา่ลา้งเผา่พนัธ์ุของเขมรแดง  แตเ่ดิมเป็นโรงเรียนท่ีสอนในระดบัช ั้นประถม แตถู่กยึดใชเ้ป็น
สถานท่ีบญัชาการน าโดย พล พต ปัจจุบนัอาคารแหง่น้ีไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงเร่ืองราวท่ีหลงเหลือจาก
อดีต ภายในมภีาพถา่ยของเหย่ือท่ีถูกสังหารและอาวธุท่ีใชใ้นการทรมานจดัแสดงอยู ่ ภายหลงัจากเขมรแดง
หมดอ านาจลงในปี 1978 แหง่น้ีไดม้กีารชดุกะโหลกศีรษะของเหย่ือกวา่ 8,000 ชิ้น ข้ึนมาและบางสว่นได้
จดัแสดงไว ้ ณ ท่ีแหง่น้ี เพื่อเตือนใจถึงอดีตของการกระท าของน ้ ามอืมนุษย์ด้วยกนั จากนั้นน าทา่นเดินทาง
ตอ่ไปยงั ตลาดซาทะไม (Central Market) ความมชีีวติชีวาของพนมเปญมเีสนห์่อยูท่ี่ตลาด ซ่ึงเต็มไปดว้ย
สินคา้ราคาถูก ตลาดแหง่แรกท่ีนักทอ่งเท่ียวจะตอ้งไปก็คือตลาดใหม ่ (ซาทะไม) สร้างข้ึนเมือ่ปี 1937 สมยั
ท่ียงัเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส เป็นตึกแบบอาร์ตเตโกซ่ึงมเีพดานสูง สว่นใหญจ่ะขายสินคา้ประเภท
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เคร่ืองประดบั อญัมณี เส้ือผา้และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ผา้ไหมลายพื้นเมอืง สินคา้ของฝากทั้งประเภทของ
กนิของใช ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เส้ือผา้ นาฬิกา กระเป๋า เป็นตน้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั RIVER PALACE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า, เมืองพนมเปญ 

 
 

 
 

วนัท่ีสอง พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ – ชมโชว์ระบ าอัปสรา 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นออกเดินทางไปยงัเมอืง เสียมเรียบ ใชเ้วลานั่งรถ 5-6 ช.ม.โดยประมาณ 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน าทา่นเขา้สูต่วัเมอืงเสียมเรียบ อีกหน่ึงเมอืงส าคญัท่ีเป็นท่ีตั้งของนครวดั นครธม และปราสาทสมยั

อาณาจกัรขอมโบราณอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสว่นหน่ึงของเมอืงพระนคร แหลง่มรดกโลกของประเทศกมัพชูา  น า
ทา่นสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม พระพทุธรูปคูพ่ี่น้องเปรียบเสมอืนศาลหลักเมอืงและเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวเสียมเรียบมาอยา่งชา้นาน  จากนั้นเดินทางตอ่ไปยงั โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้ าจืด 
ล่องเรือ ชมทศันียภาพเหนือทะเลสาบท่ีใหญท่ี่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โตนเลสาบเป็นแมน่ ้ า
ธรรมชาติ และเป่ียมดว้ยระบบนิเวศ วา่กนัวา่โตนเลสาบแหง่น้ีนั้นอุดมด้วยพนัธ์ุปลามากกวา่ 300 ชนิด บน
พื้นท่ีประมาณ 7,500 ตารางกโิลเมตร และมคีวามยาวถึง 500 กโิลเมตร โตนเลสาบจึงเป็นลกัษณะภูมิ
ประเทศท่ีส าคญัท่ีสุดในประเทศกมัพชูาท่ีหลอ่เล้ียงชาวกมัพชูาท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบน้ีเป็นพนั ๆ คน ในพื้นท่ี
ของแมน่ ้ าโตนเลสาบมชีาวประมงนับหมืน่ชีวิตท่ีอาศยัอยู ่ มชีมุชนท่ีเรียกวา่หมูบ่า้นลอยน ้ า นอกจากนั้นยงั
มโีรงเรียน ส านักงานราชการ โบสถ์ เชน่เดียวกนักบัชมุชนท่ีอยูบ่นบก ชมุชนน้ีผูค้นอยูต่ามแบบพอเพียง
โดยอาศยัอยูใ่นบา้นลอยน ้ าเคล่ือนท่ีไปตามระดับน ้ าข้ึนลงของแมน่ ้ าโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง 
เล้ียงปลา ให้ทา่นสัมผสัวถีิชีวติของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ น าท่านกลับสู่ตัวเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูอาหารปฟุเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสราการ

แสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณทีง่ดงามและอ่อนช้อย 
ทีพ่กั CITY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า, เมืองเสียมเรียบ 

 วนัท่ีสาม ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวดั -  เสียมเรียบ – 
กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซ่ึงมีความหมายวา่ปราสาทแห่ง

สตรี หรือป้อมปราการแห่งสตรี ปราสาทน้ีสร้างในรัชสมยัพระเจ้าช ัยวรมนัท่ี 4 ปราสาทบันทายสรีไดช้ื่อ
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วา่เป็น รัตนชาติแหง่ปราสาทขอม เพราะลวดลายสว่นใหญเ่ป็นการน าเอาศิลปะยุคเกา่มาเป็นตน้แบบเชน่ 
ลายกา้นขด ลายกา้นตอ่ดอก ลวดลายท่ีประดับบนตวัปราสาทมีความออ่นช ้อยงดงาม ชา่งไดแ้กะสลกัอยา่ง
วจิิตรบรรจง จนท าให้เหลา่นางอสัรา และเทพธิดาท่ีประดบับนผนังปราสาทดูราวมชีีวติจริงๆ น าทุกทา่น
เดินทางตอ่ไปยงัอาณาจักรขอมอนัรุ ่งเรือง รถคณะทวัร์จะแลน่ผา่นชมสะพานนาคราช สะพานข้ามเพื่อเข้า
สูต่วันครธม ด้านหน่ึงเป็นศิลาสลกัเป็นรูปเทวดาก  าลงัฉดุนาค ส่วนอีกดา้นหน่ึงเป็นรูปอสูรซ่ึงมขีนาดใหญ ่
มากกวา่ 5 เทา่คนจริงรวมกนัถึง 108 ตน และผา่น ประตูเมือง ท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์
ไปทั้ง 4 ทิศท่ีวจิิตรพิสดารกวา่ในประตูเมืองตา่งๆ ท่ีทา่นเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมอืงหลวง
โบราณของอาณาจกัรเขมรซ่ึงไดก้อ่ตั้ง ข้ึนโดยพระเจา้ช ัยวรมนัท่ี 7 เมือ่พระองค์ขบัไลก่องทพัจามออกจาก
เมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได้ขยายบริเวณใกล้เ คียงของเมืองท่ีสร้าง ข้ึนเป็นก  าแพงป้อม
ปราการในแตล่ะด้าน 3 กม.  จากนั้นน าทา่นชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ยอด
ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลกัเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังดา้นลา่งของตวัปราสาทจะปรากฏ
ภาพสลักฝาผนัง ซ่ึงเ ป็นภาพแสดงชีวิตประจ าวนัของชาวเขมร และภาพการสงครามระหวา่งขอม (เขมร
โบราณ) กบัพวกจาม ( เวยีดนามโบราณ) ซ่ึงเปรียบเสมือนการบันทึกประวติัศาสตร์อันย่ิงใหญเ่กรียงไกร
ของเขมรไว ้

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 ตอ่จากนั้นน าทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทท่ีถูกท้ิงร้างมานานถึง 500 ปี สร้างข้ึน
ในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหินในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีทรงเล่ือมใส
ในพทุธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวดัทางพทุธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมี
ภาพแกะสลกัอนัเป็นเร่ืองราวทางพทุธประวติั นิกายมหายาน ทั้งหน้าบนั และทบัหลงั แตใ่นสมยัพระเจา้
ชยัวรมนัท่ี 8 ท่ีทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงให้เป็นเร่ืองราวเกีย่วกบัศาสนา
ฮินดู สว่นพระพทุธรูป กถู็กดดัแปลงให้เป็นศิวะลึงค์  จากนั้นชม ลานพระเจา้ข้ีเร้ือน และสว่นส าคญัของท
ริปท่ีเป็นส่ิงมหัศจรรย์ของโลกท่ี ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ซ่ึงสร้างในกลางพทุธศตวรรษท่ี 17 ใน
รัชสมยัของ พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 เพื่อบูชาแด ่พระวษิณ ุหรือ พระนารายณ์ ชมรูปสลกันางอปัสรนับหมืน่
องค์ ชมภาพแกะสลกันูนต ่า ซ่ึงมคีวามยาวกวา่ 800 เมตร ชมภาพแกะสลกัเกีย่วกบัพระราชกรณียกจิของ
พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดีเร่ือง รามายณะ รูปแกะสลกัท่ีมชีื่อเสียงท่ีสุดกคื็อรูปท่ี
เทวดากบัอสูรกวนเกษียรสมทุรด้วยเขาพระสุเมรุ และยงัมรูีปแกะสลกันางอปัสรอีกถึง 1 ,635 นาง  สมควร
แกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ 

20.55 น. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK  
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** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีท่กุคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 
 

 
AIRWAYS) เท่ียวบินท่ี PG910 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ช ัว่โมง  (บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม) 

22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
ในกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศกัมพชูาปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณใีดๆ ทิง้ส้ิน 

กมัพูชา พนมเปญ เสียมเรียบสบาย...สบาย 
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ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้อง

ละ 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกั
กับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง
พกักับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

25-27 ส.ค.60  13,999.- 13,999.- 13,999.- 2,900.- 
26-28 ส.ค.60 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,900.- 
02-04 ก.ย.60 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,900.- 
08-10 / 15-17 / 16-18 / 22-24 ก.ย.60 / 
29 ก.ย.-01 ต.ค.60 /30 ก.ย. – 02 ต.ค.60  
/30ก.ย.-02ต.ค.60  

13,999.- 13,999.- 13,999.- 2,900.- 

23-25 ก.ย.60  15,999.- 15,999.- 15,999.- 2,900.- 
6-8 / 7-9  / 14-16 / 20-22 / 27-29 ต.ค.60 14,999.- 14,999.- 14,999.- 2,900.- 
13-15 / 21-23 ต.ค. 60 15,999.- 15,999.- 15,999.- 2,900.- 
3-5 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 
24-26 / 25-27 พ.ย. 60 

14,999.- 14,999.- 14,999.- 2,900.- 

02-04 / 08-10 / 09-11 / 16-18 ธ.ค.60 15,999.- 15,999.- 15,999.- 2,900.- 
15-17ธ.ค.60  14,999.- 14,999.- 14,999.- 2,900.- 

ราคาทวัร์นี้ไม่มีราคาเด็ก 
ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน หักออก ผู้ใหญ่ท่านละ 5,000 บาท / เด็ก INFANT ท่านละ 3,900 บาท 
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หมายเหตุ **   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบิน  ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสายการบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ 
ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้  โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะต้องมี
จ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณทีีมี่จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทย อัตรา
ค่าบริการนี้ ส าหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณทีีมี่ผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน  
 
 
 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับดิา มารดา ต้องมจีดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบดิา
หรือมารดาแนบมาด้วย 

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิน่ รวม 150/วัน/คน  
รวมตลอดท้ังการเดินทาง 450 บาท / คน 
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***  
** แจกน า้ด่ืม 1 ขวด เฉพาะวันท่ีเดินโปรแกรมทัวร์ ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช ั้นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีทา่นมคีวามประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัช ั้นท่ีนั่งจากช ั้นประหยัดเป็นช ั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล์ จะตอ้งด าเนินกอ่นเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถา้โดยการช  าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นั้น  

2.คา่ท่ีพกัห้องละ2-3ทา่นตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเ ทียบเทา่ 
     - เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

- กรณีท่ีมงีานจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพ ักในเมอืงเต็ม บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 
- โรงแรมในเวยีดนามมลีักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และ
ไมม่ีอา่งอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั
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ดว้ย  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  
4. เจา้หน้าท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง  
5. คา่น ้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน บางกอกแอร์เวย์ 20 กโิล / การบินไทย 30 กโิล / เอมเิรตส์ Economy class 30 กโิล /  
เอมเิรตส์ Business class 40 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็ 
6. คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1 ,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์  
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกับทางบริษทัได้ **  
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้ เอาประกันทีมี่อายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้ เอาประกันทีมี่อายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **   
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. คา่ท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
 3. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็) 
 4. คา่ภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
     5. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น และ ทปิคนขับรถ รวม 150 บาท / ท่าน/ วัน รวมตลอดทั้งการเดินทาง 450 บาท / คน 
          *** ส่วนทปิของหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ *** 
     6. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจา่ย3% 

 
 เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช  าระมดัจ า ทา่นละ 5,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
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2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารทีไ่ม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด  
4.5 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด  เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมกีารการันตีมดั 

 จ าท่ีนั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพ ัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า    
 หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

4.6 กรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ะบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน  

 **ส าคัญ!! บริษทั  ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึ้นอยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น ลูกค้าทกุ
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้
ทั้งส้ิน** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมผูี ้รว่มคณะไมถึ่ง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็คา่น ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
 4. บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง 
 6. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั้งหมด  
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง  
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมคีวามช  านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีทอ่งเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  
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ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรือ สว่นงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทั
ฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียวทั้งใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนั
อุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ
ไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มใิห้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง  ไม ่
ปฏิบติัตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะพื้นท่ีมกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมส่ิีงผิด
กฎหมาย บริษทัฯ จะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆรายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเ ป็น หรือเพื่อ
ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 


