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กมัพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 
3 วนั 2 คืน โดยสายการบนิ บางกอกแอร์เวย์ ( PG ) 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคล - เจดย์ีเงนิ - พพิธิภัณฑ์แห่งชาต ิ- คุกตวล

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

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน (ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการ 
เล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ค่ะ มอีาหารว่าง และน า้ด่ืมบริการ) 

 
06.20 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพูชา โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG927 ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง (บนเคร่ืองมบีริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์
เงิน - พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ - คุกตวลสเลง -  
ตลาดซาทะไม 

X O O RIVER PALACE 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองคเ์จก็ องคจ์อม -  
ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชวร์ะบ าอปัสรา O O O CITY ANGKOR 

HOTEL หรือเทียบเท่า 
3 ปราสาทบนัทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน -  

ปราสาทตาพรหม - นครวดั - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ O O X  

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 
1. พระราชวงัจตุมุขสิริมงคล-เจดย์ีเงนิ-พพิธิภัณฑ์แห่งชาติ-คุกตวลสเลง-

ตลาดซาทะไม 
2. ศาลองค์เจ็ก องค์จอม-ล่องเรือโตนเลสาบ-ชมโชว์ระบ าอปัสร 
3. ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวดั 
4. พกัผ่อนก่อนขึน้เคร่ือง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 
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07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (โปเชนตง) ประเทศกมัพูชา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ   

 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคล หรือท่ีชาวไทยมกัเรียกพระราชวงัแห่งน้ีวา่ 
"พระราชวังเขมรินทร์" พระราชวงัหลวงในพนมเปญนั้นสร้างข้ึนตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความ
ช่วยเหลือของฝร่ังเศสในปี 1866 และใช้เป็นท่ีประทับของเจา้นโรดมสีหนุ นับจากะบาทสมเด็จพระ
นโรดม พรหมบริรักษ์ ท่ีเสด็จกลบัคืนสู่กรุงพนมเปญในปี 1992 สถานท่ีส่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวงั
เปิดให้เขา้ชมได ้ยกเวน้เขตหวงหา้มพระราชฐานท่ีประทบั ท่ีตั้งพระราชวงัแห่งน้ีอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของล า
น ้าสาขา 4 สายของแม่น ้ าโขง เรียกวา่ “จตุมุข”พระราชวงัหลวงในกรุงพนมเปญมีอาคารท่ีแตกต่างกนัและ
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมในปัจจุบนั ให้ท่านไดเ้ดินชมอาคารพระราชวงัอ่ืนๆ เช่น พระท่ีนัง่จนัทรฉายา 
พระท่ีนัง่เทวาวินิจฉยั (ทอ้งพระโรง) พระราชวงัเขมรินทร์ เป็นตน้ จากนั้นน าท่านชม วัดพระแก้ว ซ่ึงชาว
กมัพูชาเรียกว่า เจดีย์เงิน (Silver Pagoda)  นมสัการพระแกว้มรกตของเขมร ซ่ึงสร้างตามแบบพระแก้ว
มรกตของไทย แต่ของเขมรเป็นแกว้หล่อ และจุดท่ีน่าสนใจก็คือ พื้นภายในพระอุโบสถปูดว้ยกระเบ้ืองท่ี
ท าจากเงินแท้ๆ  ถึง 5,329 แผ่น มีน ้ าหนกัรวมกนัถึง 5,000 ตนั จากนั้นน าท่านชม  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตวั
ตึกเป็นพลบัพลาสีแดง สร้างข้ึนในปี 1918 ภายในจดัแสดงงานศิลปะเขมรและรวบรวมโบราณวตัถุของ
กมัพูชาในยุคต่างๆ  อาทิเช่น รูปสลกัเศียรพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่านจะประทบัใจตั้งแต่ตวัอาคารดา้นนอก
และความงามของเทวรูปแกะสลกัขนาดใหญ่ท่ีงดงามราวกบัมีเทพองคม์าประทบัยืนอยูเ่บ้ืองหน้า และยงั
เป็นท่ีรวบรวมโบราณวตัถุรูปหล่อพระนารายณ์บรรทมสินธ์ุส าริดซ่ึงขุดพบท่ีปราสาทแม่บุญตะวนัตกใน
เมืองพระนคร และโบราณวตัถุท่ีเป็นหิน,ส าริด,ไมแ้กะสลกัต่างๆ อีกมากมาย 
  กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม คุกตวลสเลง อนุสรณ์แห่งความโหดร้ายของเขมรแดง สถานท่ีกกัขงันกัโทษทางการเมืองในยคุ
สงครามฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุของเขมรแดง  แต่เดิมเป็นโรงเรียนท่ีสอนในระดบัชั้นประถม แต่ถูกยดึใชเ้ป็น
สถานท่ีบญัชาการน าโดย พล พต ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงเร่ืองราวท่ีหลงเหลือจาก
อดีต ภายในมีภาพถ่ายของเหยือ่ท่ีถูกสังหารและอาวธุท่ีใชใ้นการทรมานจดัแสดงอยู ่ภายหลงัจากเขมรแดง
หมดอ านาจลงในปี 1978 แห่งน้ีไดมี้การชุดกะโหลกศีรษะของเหยื่อกวา่ 8,000 ช้ิน ข้ึนมาและบางส่วนได้
จดัแสดงไว ้ณ ท่ีแห่งน้ี เพื่อเตือนใจถึงอดีตของการกระท าของน ้ามือมนุษยด์ว้ยกนั จากนั้นน าท่านเดินทาง
ต่อไปยงั ตลาดซาทะไม (Central Market) ความมีชีวิตชีวาของพนมเปญมีเสน่ห์อยูท่ี่ตลาด ซ่ึงเตม็ไปดว้ย
สินคา้ราคาถูก ตลาดแห่งแรกท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งไปก็คือตลาดใหม่ (ซาทะไม) สร้างข้ึนเม่ือปี 1937 สมยั
ท่ียงัเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส เป็นตึกแบบอาร์ตเตโกซ่ึงมีเพดานสูง ส่วนใหญ่จะขายสินคา้ประเภท
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เคร่ืองประดบั อญัมณี เส้ือผา้และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ผา้ไหมลายพื้นเมือง สินคา้ของฝากทั้งประเภทของ
กินของใช ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เส้ือผา้ นาฬิกา กระเป๋า เป็นตน้ 

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

 
 
 
 

วนัทีส่อง พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ – ชมโชว์ระบ าอปัสรา 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางไปยงัเมือง เสียมเรียบ ใชเ้วลานัง่รถ 5-6 ช.ม.โดยประมาณ 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองเสียมเรียบ อีกหน่ึงเมืองส าคญัท่ีเป็นท่ีตั้งของนครวดั นครธม และปราสาทสมยั

อาณาจกัรขอมโบราณอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเมืองพระนคร แหล่งมรดกโลกของประเทศกมัพูชา  น า
ท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปคู่พี่นอ้งเปรียบเสมือนศาลหลกัเมืองและเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
คู่บา้นคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอยา่งชา้นาน  จากนั้นเดินทางต่อไปยงั โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจืด 
ล่องเรือ ชมทศันียภาพเหนือทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โตนเลสาบเป็นแม่น ้า
ธรรมชาติ และเป่ียมดว้ยระบบนิเวศ วา่กนัวา่โตนเลสาบแห่งน้ีนั้นอุดมดว้ยพนัธ์ุปลามากกวา่ 300 ชนิด บน
พื้นท่ีประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเป็นลกัษณะภูมิ
ประเทศท่ีส าคญัท่ีสุดในประเทศกมัพูชาท่ีหล่อเล้ียงชาวกมัพูชาท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบน้ีเป็นพนั ๆ คน ในพื้นท่ี
ของแม่น ้าโตนเลสาบมีชาวประมงนบัหม่ืนชีวิตท่ีอาศยัอยู ่มีชุมชนท่ีเรียกวา่หมู่บา้นลอยน ้า นอกจากนั้นยงั
มีโรงเรียน ส านกังานราชการ โบสถ ์เช่นเดียวกนักบัชุมชนท่ีอยูบ่นบก ชุมชนน้ีผูค้นอยูต่ามแบบพอเพียง
โดยอาศยัอยูใ่นบา้นลอยน ้าเคล่ือนท่ีไปตามระดบัน ้าข้ึนลงของแม่น ้าโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง 
เล้ียงปลา ใหท้่านสัมผสัวถีิชีวติของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ น าท่านกลบัสู่ตัวเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูอาหารปุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อปัสราการ
แสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงามและอ่อนช้อย 

ทีพ่กั CITY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า, เมืองเสียมเรียบ 
 วนัทีส่าม ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวดั -  เสียมเรียบ – 

กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซ่ึงมีความหมายว่าปราสาทแห่ง
สตรี หรือป้อมปราการแห่งสตรี ปราสาทน้ีสร้างในรัชสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 4 ปราสาทบนัทายสรีไดช่ื้อ
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วา่เป็น รัตนชาติแห่งปราสาทขอม เพราะลวดลายส่วนใหญ่เป็นการน าเอาศิลปะยุคเก่ามาเป็นตน้แบบเช่น 
ลายกา้นขด ลายกา้นต่อดอก ลวดลายท่ีประดบับนตวัปราสาทมีความอ่อนชอ้ยงดงาม ช่างไดแ้กะสลกัอยา่ง
วิจิตรบรรจง จนท าให้เหล่านางอสัรา และเทพธิดาท่ีประดบับนผนงัปราสาทดูราวมีชีวิตจริงๆ น าทุกท่าน
เดินทางต่อไปยงัอาณาจกัรขอมอนัรุ่งเรือง รถคณะทวัร์จะแล่นผา่นชมสะพานนาคราช สะพานขา้มเพื่อเขา้
สู่ตวันครธม ดา้นหน่ึงเป็นศิลาสลกัเป็นรูปเทวดาก าลงัฉุดนาค ส่วนอีกดา้นหน่ึงเป็นรูปอสูรซ่ึงมีขนาดใหญ่
มากกวา่ 5 เท่าคนจริงรวมกนัถึง 108 ตน และผา่น ประตูเมือง ท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสัตวห์นัพระพกัตร์
ไปทั้ง 4 ทิศท่ีวิจิตรพิสดารกวา่ในประตูเมืองต่างๆ ท่ีท่านเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวง
โบราณของอาณาจกัรเขมรซ่ึงไดก่้อตั้งข้ึนโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เม่ือพระองคข์บัไล่กองทพัจามออกจาก
เมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได้ขยายบริเวณใกล้เคียงของเมืองท่ีสร้างข้ึนเป็นก าแพงป้อม
ปราการในแต่ละดา้น 3 กม.  จากนั้นน าท่านชม ปราสาทบายน ศูนยก์ลางขององักอร์ธมหรือนครธม ยอด
ปราสาทขนาดยกัษ์ทุกหลงัจะแกะสลกัเป็นรูปเทวพกัตร์ 4 หน้า ผนงัดา้นล่างของตวัปราสาทจะปรากฏ
ภาพสลกัฝาผนงั ซ่ึงเป็นภาพแสดงชีวิตประจ าวนัของชาวเขมร และภาพการสงครามระหวา่งขอม (เขมร
โบราณ) กบัพวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซ่ึงเปรียบเสมือนการบนัทึกประวติัศาสตร์อนัยิ่งใหญ่เกรียงไกร
ของเขมรไว ้

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 ต่อจากนั้นน าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทท่ีถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างข้ึน

ในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหินในยคุสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีทรงเล่ือมใส
ในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวดัทางพุทธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมี
ภาพแกะสลกัอนัเป็นเร่ืองราวทางพุทธประวติั นิกายมหายาน ทั้งหนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยัพระเจา้
ชยัวรมนัท่ี 8 ท่ีทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนา
ฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ จากนั้นชม ลานพระเจา้ข้ีเร้ือน และส่วนส าคญัของท
ริปท่ีเป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ี ปราสาทนครวดั (Angkor Wat) ซ่ึงสร้างในกลางพุทธศตวรรษท่ี 17 ใน
รัชสมยัของ พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 เพื่อบูชาแด่ พระวษิณุ หรือ พระนารายณ์ ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหม่ืน
องค ์ชมภาพแกะสลกันูนต ่า ซ่ึงมีความยาวกวา่ 800 เมตร ชมภาพแกะสลกัเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของ
พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดีเร่ือง รามายณะ รูปแกะสลกัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดก็คือรูปท่ี
เทวดากบัอสูรกวนเกษียรสมุทรดว้ยเขาพระสุเมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันางอปัสรอีกถึง 1,635 นาง  สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ 

20.55 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK 
AIRWAYS) เท่ียวบินท่ี PG910 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง  (บนเคร่ืองมบีริการอาหาร เคร่ืองด่ืม) 
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** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศกมัพูชาปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณใีดๆ ทิง้ส้ิน 

กมัพูชา พนมเปญ เสียมเรียบสบาย...สบาย 
 
 
หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีขึ้น้อยู่
กบัสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความขัดข้องของ 
ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมี
จ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีทีม่ีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทย อตัรา
ค่าบริการนี ้ส าหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้วย 

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิน่ รวม 200/วนั/คน  
รวมตลอดทั้งการเดนิทาง 600 บาท / คน 
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***  
** แจกน า้ด่ืม 1 ขวด เฉพาะวนัที่เดนิโปรแกรมทัวร์ ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนั
เดินทาง เท่านั้น  
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2.ค่าท่ีพกัหอ้งละ2-3ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
     - เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

- กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
- โรงแรมในเวยีดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่
มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน บางกอกแอร์เวย ์20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล /  
เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล] ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
     5. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น และ ทปิคนขับรถ รวม 200 บาท / ท่าน/ วัน รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน 
          *** ส่วนทปิของหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ *** 
     6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

 
 เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
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 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารทีไ่ม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวซ่ีาให้ เม่ือผลวซ่ีาผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดั 

 จ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า    
 หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัท  ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวยีดนามโดยผดิกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

4.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
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ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงใน
ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทั
ฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ 
ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้อง

ละ 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกั
กบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง
พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

24-26 / 25-27 พ.ย. 60 14,889.- 14,889.- 14,889.- 2,900.- 
02-04 / 08-10 / 09-11 / 16-18 ธ.ค. 60 15,889.- 15,889.- 15,889.- 2,900.- 
03-05 ธ.ค. 60 17,889.- 17,889.- 17,889.- 2,900.- 
15-17 ธ.ค. 60 14,889.- 14,889.- 14,889.- 2,900.- 
22-24 / 23-25 / 29-31 ธ.ค. 60 18,889.- 18,889.- 18,889.- 2,900.- 
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 

19,889.- 19,889.- 19,889.- 2,900.- 

ราคาทวัร์นีไ้ม่มีราคาเด็ก 
ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน หักออก ผู้ใหญ่ท่านละ 5,000 บาท / เด็ก INFANT ท่านละ 3,999 บาท 


