ทัวร์เขมร : รหัส CAM21

กัมพูชา พนมเปญ เสี ยมเรียบ สบาย...สบาย
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ ( PG )

GT-PNH PG01
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ไฮไลท์ .....ทัวร์ สบายกระเป๋ า
1. พระราชวังจตุมุขสิ ริมงคล-เจดีย์เงิน-พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชาติ-คุกตวลสเลงตลาดซาทะไม
2. ศาลองค์ เจ็ก องค์ จอม-ล่ องเรือโตนเลสาบ-ชมโชว์ ระบาอัปสร
3. ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด
4. พักผ่ อนก่ อนขึน้ เครื่อง ณ ห้ องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์ เวย์

1
2
3

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิ ริมงคล - เจดีย ์
เงิน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง ตลาดซาทะไม
พนมเปญ - เสี ยมเรี ยบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรื อโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบาอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสี ยมเรี ยบ - กรุ งเทพฯ

วันแรก
04.00 น.

เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

โรงแรมทีพ่ กั

X

O

O

RIVER PALACE
HOTEL หรื อเทียบเท่า

O

O

O

CITY ANGKOR
HOTEL หรื อเทียบเท่า

O

O

X

กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชาติ - คุกตวล
สเลง - ตลาดซาทะไม

คณะมาพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ F เช็คอินกรุ๊ ปของ
สายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน (ระหว่างรอขึน้ เครื่อง ท่านสามารถใช้ บริการ
เล้ าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ ได้ ค่ะ มีอาหารว่ าง และนา้ ดื่มบริการ)

06.20 น.
07.30 น.

GT-PNH PG01

นาท่านเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG927 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่ โมง (บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดืม่ )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (โปเชนตง) ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระ
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จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง พระบรมราชวังจตุมุขสิ ริมงคล หรื อที่ชาวไทยมักเรี ยกพระราชวังแห่งนี้วา่
"พระราชวังเขมริ นทร์ " พระราชวังหลวงในพนมเปญนั้น สร้ างขึ้ นตามรู ป แบบศิ ล ปะเขมรโดยความ
ช่ วยเหลื อของฝรั่ ง เศสในปี 1866 และใช้เป็ นที่ ป ระทับของเจ้านโรดมสี ห นุ นับจากะบาทสมเด็จพระ
นโรดม พรหมบริ รักษ์ ที่เสด็จกลับคืนสู่ กรุ งพนมเปญในปี 1992 สถานที่ส่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวัง
เปิ ดให้เข้าชมได้ ยกเว้นเขตหวงห้ามพระราชฐานที่ประทับ ที่ต้ งั พระราชวังแห่ งนี้อยูบ่ นฝั่งตะวันตกของลา
น้ าสาขา 4 สายของแม่น้ าโขง เรี ยกว่า “จตุมุข”พระราชวังหลวงในกรุ งพนมเปญมีอาคารที่แตกต่างกันและ
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในปั จจุบนั ให้ท่านได้เดินชมอาคารพระราชวังอื่นๆ เช่น พระที่นงั่ จันทรฉายา
พระที่นงั่ เทวาวินิจฉัย (ท้องพระโรง) พระราชวังเขมริ นทร์ เป็ นต้น จากนั้นนาท่านชม วัดพระแก้ว ซึ่ งชาว
กัมพูชาเรี ยกว่า เจดีย์เงิน (Silver Pagoda) นมัสการพระแก้วมรกตของเขมร ซึ่ งสร้ างตามแบบพระแก้ว
มรกตของไทย แต่ของเขมรเป็ นแก้วหล่อ และจุดที่น่าสนใจก็คือ พื้นภายในพระอุโบสถปูดว้ ยกระเบื้องที่
ทาจากเงินแท้ๆ ถึง 5,329 แผ่น มีน้ าหนักรวมกันถึง 5,000 ตัน จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติ ตัว
ตึกเป็ นพลับพลาสี แดง สร้ างขึ้นในปี 1918 ภายในจัดแสดงงานศิลปะเขมรและรวบรวมโบราณวัตถุ ของ
กัมพูชาในยุคต่างๆ อาทิเช่น รู ปสลักเศียรพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ท่านจะประทับใจตั้งแต่ตวั อาคารด้านนอก
และความงามของเทวรู ปแกะสลักขนาดใหญ่ที่งดงามราวกับมีเทพองค์มาประทับยืนอยูเ่ บื้องหน้า และยัง
เป็ นที่รวบรวมโบราณวัตถุรูปหล่อพระนารายณ์ บรรทมสิ นธุ์สาริ ดซึ่ งขุดพบที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกใน
เมืองพระนคร และโบราณวัตถุที่เป็ นหิน,สาริ ด,ไม้แกะสลักต่างๆ อีกมากมาย
กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ทีพ่ กั

วันทีส่ อง
เช้ า
กลางวัน
GT-PNH PG01

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม คุกตวลสเลง อนุสรณ์แห่งความโหดร้ายของเขมรแดง สถานที่กกั ขังนักโทษทางการเมืองในยุค
สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง แต่เดิมเป็ นโรงเรี ยนที่สอนในระดับชั้นประถม แต่ถูกยึดใช้เป็ น
สถานที่บญั ชาการนาโดย พล พต ปั จจุบนั อาคารแห่งนี้ได้จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่ องราวที่หลงเหลือจาก
อดีต ภายในมีภาพถ่ายของเหยือ่ ที่ถูกสังหารและอาวุธที่ใช้ในการทรมานจัดแสดงอยู่ ภายหลังจากเขมรแดง
หมดอานาจลงในปี 1978 แห่ งนี้ได้มีการชุดกะโหลกศีรษะของเหยื่อกว่า 8,000 ชิ้น ขึ้นมาและบางส่ วนได้
จัดแสดงไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเตือนใจถึงอดีตของการกระทาของน้ ามือมนุษย์ดว้ ยกัน จากนั้นนาท่านเดินทาง
ต่อไปยัง ตลาดซาทะไม (Central Market) ความมีชีวิตชี วาของพนมเปญมีเสน่ห์อยูท่ ี่ตลาด ซึ่ งเต็มไปด้วย
สิ นค้าราคาถูก ตลาดแห่งแรกที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องไปก็คือตลาดใหม่ (ซาทะไม) สร้างขึ้นเมื่อปี 1937 สมัย
ที่ยงั เป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส เป็ นตึกแบบอาร์ ตเตโกซึ่ งมีเพดานสู ง ส่ วนใหญ่จะขายสิ นค้าประเภท
เครื่ องประดับ อัญมณี เสื้ อผ้าและเครื่ องใช้ในครัวเรื อน ผ้าไหมลายพื้นเมือง สิ นค้าของฝากทั้งประเภทของ
กินของใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้ อผ้า นาฬิกา กระเป๋ า เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
RIVER PALACE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองพนมเปญ

พนมเปญ - เสี ยมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ – ชมโชว์ ระบาอัปสรา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยังเมือง เสี ยมเรียบ ใช้เวลานัง่ รถ 5-6 ช.ม.โดยประมาณ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

ค่า
ทีพ่ กั

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน
GT-PNH PG01

จากนาท่านเข้าสู่ ตวั เมืองเสี ยมเรี ยบ อีกหนึ่งเมืองสาคัญที่เป็ นที่ต้ งั ของนครวัด นครธม และปราสาทสมัย
อาณาจักรขอมโบราณอื่น ๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของเมืองพระนคร แหล่งมรดกโลกของประเทศกัมพูชา นา
ท่านสักการะ ศาลองค์ เจ๊ ก องค์ จอม พระพุทธรู ปคู่พี่นอ้ งเปรี ยบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
คู่บา้ นคู่เมืองของชาวเสี ยมเรี ยบมาอย่างช้านาน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ าจืด
ล่องเรือ ชมทัศนียภาพเหนื อทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โตนเลสาบเป็ นแม่น้ า
ธรรมชาติ และเปี่ ยมด้วยระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้น้ นั อุดมด้วยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด บน
พื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเป็ นลักษณะภูมิ
ประเทศที่สาคัญที่สุดในประเทศกัมพูชาที่หล่อเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบนี้เป็ นพัน ๆ คน ในพื้นที่
ของแม่น้ าโตนเลสาบมีชาวประมงนับหมื่นชีวิตที่อาศัยอยู่ มีชุมชนที่เรี ยกว่าหมู่บา้ นลอยน้ า นอกจากนั้นยัง
มีโรงเรี ยน สานักงานราชการ โบสถ์ เช่นเดียวกันกับชุมชนที่อยูบ่ นบก ชุมชนนี้ผคู ้ นอยูต่ ามแบบพอเพียง
โดยอาศัยอยูใ่ นบ้านลอยน้ าเคลื่อนที่ไปตามระดับน้ าขึ้นลงของแม่น้ าโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง
เลี้ยงปลา ให้ท่านสัมผัสวิถีชีวติ ของชาวบ้านรอบๆ โตนเลสาบ นาท่ านกลับสู่ ตัวเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย เมนูอาหารปุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ พร้ อมชมโชว์อปั สราการ
แสดงนาฎศิลป์ เขมรโบราณที่งดงามและอ่อนช้ อย
CITY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเสี ยมเรียบ

ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด กรุงเทพฯ

เสี ยมเรียบ –

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมปราสาทหินทรายสี ชมพู ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่ งมีความหมายว่าปราสาทแห่ ง
สตรี หรื อป้ อมปราการแห่ งสตรี ปราสาทนี้ สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ปราสาทบันทายสรี ได้ชื่อ
ว่าเป็ น รัตนชาติแห่ งปราสาทขอม เพราะลวดลายส่ วนใหญ่เป็ นการนาเอาศิลปะยุคเก่ามาเป็ นต้นแบบเช่ น
ลายก้านขด ลายก้านต่อดอก ลวดลายที่ประดับบนตัวปราสาทมีความอ่อนช้อยงดงาม ช่างได้แกะสลักอย่าง
วิจิตรบรรจง จนทาให้เหล่านางอัสรา และเทพธิ ดาที่ประดับบนผนังปราสาทดูราวมีชีวิตจริ งๆ นาทุกท่าน
เดินทางต่อไปยังอาณาจักรขอมอันรุ่ งเรื อง รถคณะทัวร์ จะแล่นผ่านชมสะพานนาคราช สะพานข้ามเพื่อเข้า
สู่ ตวั นครธม ด้านหนึ่งเป็ นศิลาสลักเป็ นรู ปเทวดากาลังฉุ ดนาค ส่ วนอีกด้านหนึ่งเป็ นรู ปอสู รซึ่ งมีขนาดใหญ่
มากกว่า 5 เท่าคนจริ งรวมกันถึ ง 108 ตน และผ่าน ประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรู ปพระโพธิ สัตว์หนั พระพักตร์
ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกว่าในประตูเมืองต่างๆ ที่ท่านเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวง
โบราณของอาณาจักรเขมรซึ่ งได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อพระองค์ขบั ไล่กองทัพจามออกจาก
เมื องนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ไ ด้ข ยายบริ เวณใกล้เคี ย งของเมื องที่ ส ร้ างขึ้ น เป็ นก าแพงป้ อม
ปราการในแต่ละด้าน 3 กม. จากนั้นนาท่านชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ ธมหรื อนครธม ยอด
ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็ นรู ปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่างของตัวปราสาทจะปรากฏ
ภาพสลักฝาผนัง ซึ่ งเป็ นภาพแสดงชี วิตประจาวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมร
โบราณ) กับพวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์ อนั ยิ่งใหญ่เกรี ยงไกร
ของเขมรไว้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ต่อจากนั้นนาท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็ นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้น
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ในปี พศ.1729 เป็ นปราสาทหินในยุคสุ ดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใส
ในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็ นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมี
ภาพแกะสลักอันเป็ นเรื่ องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได้ถูกดัดแปลงให้เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนา
ฮินดู ส่ วนพระพุทธรู ป ก็ถูกดัดแปลงให้เป็ นศิวะลึงค์ จากนั้นชม ลานพระเจ้าขี้เรื้ อน และส่ วนสาคัญของท
ริ ปที่เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ซึ่งสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ใน
รัชสมัยของ พระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรื อ พระนารายณ์ ชมรู ปสลักนางอัปสรนับหมื่น
องค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่า ซึ่ งมีความยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจของ
พระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 และเรื่ องราวจากวรรณคดีเรื่ อง รามายณะ รู ปแกะสลักที่มีชื่อเสี ยงที่ สุดก็คือรู ปที่
เทวดากับอสู รกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุ เมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง สมควร
แก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเสี ยมเรี ยบ
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ (BANGKOK
AIRWAYS) เที่ยวบินที่ PG910 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง (บนเครื่องมีบริการอาหาร และ

20.55 น.

เครื่องดืม่ )

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

22.10 น.

** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯ และทีป่ ระเทศกัมพูชาปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธ์ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิ้น

กัมพูชา พนมเปญ เสี ยมเรียบสบาย...สบาย
กาหนดการเดินทาง

16-18 ธ.ค. 60
15-17 ธ.ค. 60
22-24 / 23-25 / 29-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61

ผู้ใหญ่ พกั ห้ อง
ละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพัก
กับผู้ใหญ่ 2
ท่าน

เด็กไม่ มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน

พักเดี่ยวเพิม่

15,889.14,889.18,889.-

15,889.14,889.18,889.-

15,889.14,889.18,889.-

2,900.2,900.2,900.-

19,889.-

19,889.-

19,889.-

2,900.-

ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ มีราคาเด็ก
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,000 บาท / เด็ก INFANT ท่านละ 3,999 บาท
GT-PNH PG01
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หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนีข้ ึน้ อยู่
กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพือ่ ความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้ องของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทาให้ ไม่ สามารถดาเนินการตามหมายกาหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้ องมี
จานวนผู้โดยสารจานวน 15 ท่านขึน้ ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีทมี่ ีจานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย อัตรา
ค่ าบริการนี้ สาหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิน่ รวม 200/วัน/คน
รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน
***ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***
** แจกนา้ ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2.ค่าที่พกั ห้องละ2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า
- เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรมอาจจะ
ไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
- กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
- โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และ
ไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ด้วย
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน บางกอกแอร์ เวย์ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล /
เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชี วติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี **
GT-PNH PG01
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[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชี วติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น และ ทิปคนขับรถ รวม 200 บาท / ท่าน/ วัน รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน
*** ส่ วนทิปของหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจในการให้ บริ การ ***
6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย3%
เงือ่ นไขการให้ บริการ

1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯเพือ่ เช็ คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000. – บาท
3.2 กรุ ณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชือ่ บัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

4. การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
1. แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
2. แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 5,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
4. สาหรั บผู้โดยสารทีไ่ ม่ ได้ ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่ านแล้ วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ ามัดจาทั้งหมด
4.5 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา
หรือ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.6 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพือ่ การท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น ลูกค้ าทุก
ท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้
ทั้งสิ้น**
GT-PNH PG01
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4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกัน
อุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆรายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อ
ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึง
ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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