
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กมัพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 

3 วนั 2 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวงัจตมุุขสิริมงคล - เจดียเ์งิน - พพิิธภณัฑแ์ห่งชาต ิ

- คกุตวลสเลง – ตลาดซาทะไม 

 

04.00 น. 

 

คณะมาพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F เช็คอิน

กรุป๊ของสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบั และ

อ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน (ระหว่างรอข้ึนเครื่อง ท่าน

สามารถใชบ้ริการ เลา้จน ์ ของสายการบินบางกอกแอรเ์วยไ์ดค่้ะ มีอาหารว่าง และน ้าด่ืมบริการ) 

  

06.20 น. 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูา โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 

PG927 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง (บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครือ่งดื่ม) 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 

กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคล - 

เจดียเ์งิน - พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ - คุกตวลสเลง -  

ตลาดซาทะไม 

X O O 
RIVER PALACE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 
พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม -  

ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชวร์ะบ าอปัสรา 
O O O 

CITY ANGKOR HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
ปราสาทบนัทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน -  

ปราสาทตาพรหม - นครวดั - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ 
O O X  

ไฮไลท.์....ทวัรส์บายกระเป๋า 

1. พระราชวงัจตมุุขสิริมงคล-เจดียเ์งิน-พิพิธภณัฑแ์ห่งชาต-ิคกุตวล

สเลง-ตลาดซาทะไม 

2. ศาลองคเ์จก็ องคจ์อม-ล่องเรือโตนเลสาบ-ชมโชวร์ะบ าอปัสร 

3. ปราสาทบนัทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-

นครวดั 

4. พกัผ่อนก่อนข้ึนเคร่ือง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์

 



 

 

 

07.30 น. 

 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (โปเชนตง) ประเทศกมัพชูา ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระ  จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั พระบรมราชวงัจตมุุขสิริมงคล หรือท่ีชาวไทยมกัเรียกพระราชวงัแห่ง

น้ีวา่ "พระราชวงัเขมรินทร"์ พระราชวงัหลวงในพนมเปญน้ันสรา้งขึ้ นตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความ

ช่วยเหลือของฝรัง่เศสในปี 1866 และใชเ้ป็นท่ีประทับของเจา้นโรดมสีหนุ นับจากะบาทสมเด็จพระ

นโรดม พรหมบริรกัษ์ ท่ีเสด็จกลบัคืนสู่กรุงพนมเปญในปี 1992 สถานท่ีส่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวงั

เปิดใหเ้ขา้ชมได ้ยกเวน้เขตหวงหา้มพระราชฐานท่ีประทบั ท่ีตั้งพระราชวงัแห่งน้ีอยู่บนฝัง่ตะวนัตกของ

ล าน ้าสาขา 4 สายของแม่น ้าโขง เรียกว่า “จตุมุข”พระราชวงัหลวงในกรุงพนมเปญมีอาคารท่ีแตกต่าง

กนัและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมในปัจจุบนั ใหท่้านไดเ้ดินชมอาคารพระราชวงัอ่ืนๆ เช่น พระท่ีนัง่

จนัทรฉายา พระท่ีนัง่เทวาวินิจฉัย (ทอ้งพระโรง) พระราชวงัเขมรินทร ์เป็นตน้ จากน้ันน าท่านชม  วัด

พระแกว้ ซ่ึงชาวกมัพชูาเรียกว่า เจดียเ์งิน (Silver Pagoda)  นมสัการพระแกว้มรกตของเขมร ซ่ึงสรา้ง

ตามแบบพระแกว้มรกตของไทย แต่ของเขมรเป็นแกว้หล่อ และจุดท่ีน่าสนใจก็คือ พื้ นภายในพระอุโบสถ

ปูดว้ยกระเบ้ืองท่ีท าจากเงินแท้ๆ  ถึง 5,329 แผ่น มีน ้ าหนักรวมกันถึง 5,000 ตัน จากน้ันน าท่าน

ชม  พิพิธภัณฑแ์ห่งชาติ ตัวตึกเป็นพลับพลาสีแดง สรา้งขึ้ นในปี 1918 ภายในจัดแสดงงานศิลปะ

เขมรและรวบรวมโบราณวตัถุของกมัพชูาในยุคต่างๆ  อาทิเช่น รูปสลกัเศียรพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่าน

จะประทบัใจตั้งแต่ตวัอาคารดา้นนอกและความงามของเทวรูปแกะสลกัขนาดใหญ่ท่ีงดงามราวกับมีเทพ

องคม์าประทบัยืนอยู่เบ้ืองหนา้ และยงัเป็นท่ีรวบรวมโบราณวตัถุรูปหล่อพระนารายณบ์รรทมสินธุส์ าริด

ซ่ึงขุดพบท่ีปราสาทแม่บุญตะวนัตกในเมืองพระนคร และโบราณวตัถุท่ีเป็นหิน ,ส าริด,ไมแ้กะสลกัต่างๆ 

อีกมากมาย 

  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม คุกตวลสเลง อนุสรณแ์ห่งความโหดรา้ยของเขมรแดง สถานท่ีกกัขงันักโทษทางการเมืองใน

ยุคสงครามฆ่าลา้งเผ่าพนัธุข์องเขมรแดง  แต่เดิมเป็นโรงเรียนท่ีสอนในระดบัชั้นประถม แต่ถูกยึดใชเ้ป็น

สถานท่ีบญัชาการน าโดย พล พต ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงเร่ืองราวท่ีหลงเหลือ

จากอดีต ภายในมีภาพถ่ายของเหยื่อท่ีถูกสงัหารและอาวุธท่ีใชใ้นการทรมานจดัแสดงอยู ่ภายหลงัจาก

เขมรแดงหมดอ านาจลงในปี 1978 แห่งน้ีไดม้ีการชุดกะโหลกศีรษะของเหยื่อกวา่ 8,000 ช้ิน ขึ้ นมา

และบางส่วนไดจ้ดัแสดงไว ้ณ ท่ีแห่งน้ี เพ่ือเตือนใจถึงอดีตของการกระท าของน ้ามือมนุษยด์ว้ยกนั 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั ตลาดซาทะไม (Central Market) ความมีชีวิตชีวาของพนมเปญมี

เสน่หอ์ยูท่ี่ตลาด ซ่ึงเต็มไปดว้ยสินคา้ราคาถูก ตลาดแห่งแรกท่ีนักท่องเท่ียวจะตอ้งไปก็คือตลาดใหม ่

(ซาทะไม) สรา้งข้ึนเมื่อปี 1937 สมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส เป็นตึกแบบอารต์เตโกซ่ึงมี

เพดานสูง ส่วนใหญ่จะขายสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบั อญัมณี เส้ือผา้และเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน ผา้ไหม

ลายพ้ืนเมือง สินคา้ของฝากทั้งประเภทของกินของใช ้อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์เส้ือผา้ นาฬิกา กระเป๋า 

เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั RIVER PALACE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองพนมเปญ 

 

 

 



 

 

 

วนัที่สอง พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม - ล่องเรือโตนเลสาบ – ชมโชวร์ะบ าอปัสรา 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางไปยงัเมือง เสียมเรียบ ใชเ้วลานัง่รถ 5-6 ช.ม.โดยประมาณ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองเสียมเรียบ อีกหน่ึงเมืองส าคญัท่ีเป็นท่ีตั้งของนครวดั นครธม และปราสาท

สมยัอาณาจกัรขอมโบราณอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเมืองพระนคร แหล่งมรดกโลกของประเทศ

กมัพชูา  น าท่านสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม พระพุทธรปูคู่พ่ีนอ้งเปรียบเสมือนศาลหลกัเมือง

และเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอยา่งชา้นาน  จากน้ันเดินทางต่อไปยงั โตนเล

สาบ ทะเลสาบน ้าจืด ล่องเรือ ชมทศันียภาพเหนือทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

โตนเลสาบเป็นแม่น ้าธรรมชาติ และเป่ียมดว้ยระบบนิเวศ วา่กนัวา่โตนเลสาบแห่งน้ีน้ันอุดมดว้ยพนัธุ์

ปลามากกวา่ 300 ชนิด บนพ้ืนท่ีประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 

กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเป็นลกัษณะภมูิประเทศท่ีส าคญัท่ีสุดในประเทศกมัพชูาท่ีหล่อเล้ียงชาวกมัพชูา

ท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบน้ีเป็นพนั ๆ คน ในพ้ืนท่ีของแม่น ้าโตนเลสาบมีชาวประมงนับหมื่นชีวิตท่ีอาศยัอยู ่

มีชุมชนท่ีเรียกวา่หมูบ่า้นลอยน ้า นอกจากน้ันยงัมีโรงเรียน ส านักงานราชการ โบสถ ์เช่นเดียวกนักบั

ชุมชนท่ีอยูบ่นบก ชุมชนน้ีผูค้นอยูต่ามแบบพอเพียงโดยอาศยัอยูใ่นบา้นลอยน ้าเคล่ือนท่ีไปตามระดบั

น ้าข้ึนลงของแม่น ้าโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง เล้ียงปลา ใหท่้านสมัผสัวิถีชีวิตของชาวบา้น

รอบๆ โตนเลสาบ น าท่านกลบัสู่ตวัเมือง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูอาหารปุฟเฟ่ตน์านาชาติ พรอ้มชมโชว์

อปัสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงามและอ่อนชอ้ย 

ที่พกั CITY ANGKOR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเสียมเรียบ 

 วนัที่สาม ปราสาทบนัทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวดั - 

 เสียมเรียบ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบนัทายสรี (Banteay Srei) ซ่ึงมีความหมายว่าปราสาท

แห่งสตรี หรือป้อมปราการแห่งสตรี ปราสาทน้ีสรา้งในรชัสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 4 ปราสาทบนัทายส

รีไดช่ื้อว่าเป็น รตันชาติแห่งปราสาทขอม เพราะลวดลายส่วนใหญ่เป็นการน าเอาศิลปะยุคเก่ามาเป็น

ตน้แบบเช่น ลายกา้นขด ลายกา้นต่อดอก ลวดลายท่ีประดับบนตัวปราสาทมีความอ่อนชอ้ยงดงาม 

ช่างไดแ้กะสลกัอย่างวิจิตรบรรจง จนท าใหเ้หล่านางอสัรา และเทพธิดาท่ีประดบับนผนังปราสาทดรูาว

มีชีวิตจริงๆ น าทุกท่านเดินทางต่อไปยงัอาณาจกัรขอมอนัรุ่งเรือง รถคณะทัวรจ์ะแล่นผ่านชมสะพาน

นาคราช สะพานขา้มเพ่ือเขา้สู่ตัวนครธม ดา้นหน่ึงเป็นศิลาสลกัเป็นรูปเทวดาก าลงัฉุดนาค ส่วนอีก

ดา้นหน่ึงเป็นรปูอสรูซ่ึงมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกนัถึง 108 ตน และผ่าน ประตูเมือง ท่ี

มียอดเป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระพกัตรไ์ปทั้ง 4 ทิศท่ีวิจิตรพิสดารกว่าในประตูเมืองต่างๆ ท่ี ท่านเคย

พบมา นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของอาณาจกัรเขมรซ่ึงไดก้่อตั้งข้ึนโดยพระเจา้ชยัวร

มนัท่ี 7 เมื่อพระองคข์บัไล่กองทพัจามออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองคไ์ดข้ยายบริเวณ

ใกลเ้คียงของเมืองท่ีสรา้งขึ้ นเป็นก าแพงป้อมปราการในแต่ละด้าน 3 กม.  จากน้ั นน าท่านชม 



 

 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ปราสาทบายน ศูนยก์ลางขององักอรธ์มหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยกัษ์ทุกหลงัจะแกะสลกัเป็น

รูปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซ่ึงเป็นภาพแสดง

ชีวิตประจ าวนัของชาวเขมร และภาพการสงครามระหวา่งขอม (เขมรโบราณ) กบัพวกจาม (เวียดนาม

โบราณ) ซ่ึงเปรียบเสมือนการบนัทึกประวติัศาสตรอ์นัยิ่งใหญ่เกรียงไกรของเขมรไว ้

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 ต่อจากน้ันน าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทท่ีถูกท้ิงรา้งมานานถึง 500 ปี 

สรา้งขึ้ นในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหินในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ี

ทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวดัทางพุทธศาสนาไปในตวั 

ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกัอนัเป็นเร่ืองราวทางพุทธประวติั นิกายมหายาน ทั้งหนา้บนั และทบั

หลงั แต่ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 8 ท่ีทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินด ูภาพสลักบางภาพไดถู้กดดัแปลงให้

เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาฮินด ูส่วนพระพุทธรปู ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ จากน้ันชม ลานพระ

เจา้ข้ีเร้ือน และส่วนส าคญัของทริปท่ีเป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ี ปราสาทนครวดั (Angkor Wat) ซ่ึง

สรา้งในกลางพุทธศตวรรษท่ี 17 ในรชัสมยัของ พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 เพ่ือบชูาแด่ พระวิษณุ หรือ 

พระนารายณ ์ชมรปูสลกันางอปัสรนับหมื่นองค ์ชมภาพแกะสลกันูนต า่ ซ่ึงมีความยาวกวา่ 800 เมตร 

ชมภาพแกะสลกัเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดีเร่ือง 

รามายณะ รปูแกะสลกัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดก็คือรปูท่ีเทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมุทรดว้ยเขาพระสุเมรุ และ

ยงัมีรปูแกะสลกันางอปัสรอีกถึง 1,635 นาง  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

นานาชาติเสียมเรียบ 

20.55 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK 

AIRWAYS) เท่ียวบินท่ี PG910 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง  (บนเครื่องมีบริการอาหาร 

และเครื่องดื่ม) 

22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศกมัพูชาปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้ งสิ้ น 

กมัพชูา พนมเปญ เสียมเรียบสบาย...สบาย 



 

 

 

 

หมายเหต ุ**   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก 

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะตอ้งมีจ  านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทาง ใน

กรณีที่มีจ  านวนผูโ้ดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทย อตัราค่าบริการน้ี ส  าหรบัเดินทางตั้งแต ่15 ท่านข้ึน

ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

เด็กไม่มีเตยีง

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

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.- 

ราคาทวัรน้ี์ไม่มีราคาเด็ก 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน หกัออก ผูใ้หญ่ท่านละ 5,000 บาท / เด็ก INFANT ท่านละ 3,999 บาท 



 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน รวม 200/วนั/คน  

รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน 

***ค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกน ้าด่ืม 1 ขวด เฉพาะวนัท่ีเดินโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่าน้ัน  

2.ค่าท่ีพกัหอ้งละ2-3ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

     - เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสริม 

- กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

- โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั 

และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง

กนัดว้ย  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน บางกอกแอรเ์วย ์20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส ์Economy class 

30 กิโล /  

เอมิเรตส ์Business class 40 กิโล] ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพ่ิมเตมิกบัทางบริษัทได ้**  

- เบ้ียประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

     5. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น และ ทิปคนขบัรถ รวม 200 บาท / ท่าน/ วนั รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน 

          *** ส่วนทิปของหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความประทบัใจในการใหบ้ริการ *** 



 

 

     6. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊มีการ    

 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

3. การช าระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000. – บาท  

    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมัดจ  า 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มี

การยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ  าทั้งหมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดั 

 จ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ  า    

 หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ

ไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 **ส าคญั!! บริษทั  ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศเวียดนามโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ที่

เท่านั้น ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมัคคุเทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งสิ้ น** 

4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทั้งการสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงูสุดในการ



 

 

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั

เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู 

รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซ่ึงอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ

คุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือ

การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่นค่าใชจ้่ายใดๆรายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั 

จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรต ิซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 


