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วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 
กรุงเทพฯ – พนมเปญ – พิพิธภณัฑ์แห่งชาติ – เรือนจ าตวลแสลง – ทุ่งสังหาร
Bangkok – Phnom Penh - National Museum of Cambodia - Tuol Sleng 
Genocide Museum - Choeung Ek The Killing Field 

 ✓ ✓ 
SAMNANG LAOR 

PHNOM PENH HOTEL   

2 พระบรมราชวงั – วดัพระแกว้ – วิมานเอกราช – วดัพนม 
Royal Palace Of Phnom Penh - Independence Monument - Phnom Temple 

✓ ✓ ✓ 
SAMNANG LAOR 

PHNOM PENH HOTEL   

3 ตลาดรัสเซีย – ตลาดกลาง – สนามบินพนมเปญ – กรุงเทพฯ 
Russian Market - Central Market - Phnom Penh Airport - Bangkok 

✓ ✓  - 

 
 
 

GROUP&GO CAMBODIA  

พนมเปญ 3 วนั 2 คนื 
 

ก าหนดการเดินทาง  : เดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม 2563 
ออกเดินทางต้ังแต่ 6 ท่านขึน้ไป โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการ จะไม่มีหวัหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

7,900.- 
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☺ออกเดินทางต้ังแต่ 6 ท่านขึน้ไป โดยรถ Mercedes-Benz MB 140 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ – พนมเปญ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ – เรือนจ าตวลแสลง – ทุ่งสังหาร 

…… น.  คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
…… น.  ออกเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ โดยสายการบิน และเท่ียวบินที่ท่านเลือก 
…… น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติพนมเปญ เมืองพนมเปญ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (เวลาท้องถิ่นเท่ากับ

ประเทศไทย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าท่ีศุลกากรแลว้ ไกด์ทอ้งถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้
การต้อนรับท่าน น าท่านเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ ด้วยรถตู้ส่วนตวั ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา 
ปัจจุบนัมีพลเมืองประมาณ2ลา้นคน เป็นศูนยก์ลางการเมืองและธุระกิจต่างๆ สร้างโดยพระเจา้ พระยายาต ในปี 
ค.ศ.1434 ตั้งอยู่ติดกบัแม่น ้า 4 แยกเรียกว่า (โตนเลจตุรมุข) ตามนิยายเม่ือปี1372 มียายคนหน่ึงช่ือ ยายเปญ หรือ 
ยายโดนเปญ มีอยู่วนัหน่ึงยายคนนั้นเดินไปท่ีปากแม่น ้ า ได้เจอต้นไม้ใหญ่ท่ีลอยน ้ ายายก็เลยสงสัยแล้วเรียก
ชาวบา้นไปเก็บมาก็เจอ พระพุทธรูปส าริด 4 องค์ กับองค์หินอ่อนเป็นรูป พระนารายณ์อยู่ในรูของต้นนั้นและ
ตน้ไมน้ั้นเอาไปสรา้งเป็นวดัส าหรบัประดิษฐานพระทั้ง 4 องคน์ั้น ต่อมาชาวบา้นเลยเรียกวดันั้นว่า วดัพนมโดน
เปญ (วดัท่ีสร้างโดยยายเปญ) พนมแปรว่า(ภูเขา) โดยพระเจ้าพระยายาต ได้สร้างเมืองบริเวณติดภูเขานั้นจึง
เรียกช่ือว่า เมืองพนมโดนเปญ ช่ือมนัยาวไปต่อมาตดัเหลือแค่ เมืองพนมเปญฯ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ประทบัใจตั้งแต่ตวัอาคารดา้นนอกซ่ึงสร้างเป็นสถาปัตยกรรมข
แมร์แท้จริงและจะยิ่งต่ืนตะลึงกับความงามของศิลป วตัถุล ้าค่าโดยเฉพาะเทวรูปศิลาแกะสลกัขนาดใหญ่ท่ี
งดงาม ผูร้ักศิลปวฒันธรรมจะพลาดไม่ได้ โดยศิลปเหล่านั้นเป็นภาพแสดงถึงฝีมือ ศิลปะอารยธรรม ศิลธรรม
และภาพกลา้หาญท่ีสูงสุดของขแมร์  น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือนจ าตวลแสลง เป็นอนุสรณ์สถานท่ีสร้าง
ข้ึน เพ่ือไวอ้าลยัให้กบัประชาชนชาวกมัพูชาเม่ือสมยัขแมร์แดง สถานท่ีแห่งนั้นเดิมเป็นโรงเรียนวิทยาลยั(ทวล
สะวายไปรในปี1970-1975)ในปี1975-1979 ผูน้ าพอล พอด ไดเ้ปลี่ยนเป็นคุกมีช่ือว่า ส21 กั้นเป็นห้องๆส าหรับ
ทารุณนกัโทษ ในคุกนั้นมีคนงานมีนาท่ีต่างๆ1685คน นกัโทษจ านวน 20,000 คน รวมมี นกัเรียน กรรมกร ครู 
พระสงฆ์ ทาหารและเด็ก มีคนต่างประเทศ เชน้ อินเดีย 15  คน ปากีสถาน 22 คน ฝรั่ง4คน ลาว4คน องักฤษ 2 
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คน อาเมริกา 2 คน น าท่านชม เจิงแอก (ทุ่งสังหาร) อยู่ห่างจากเมืองพนมเปญ 16 ก.ม. เป็นสถานที่ขแมร์แดงฆ่า
คนตายเป็นจ านวนหม่ืนๆคนซ่ึงคนท่ีติดอยู่ในคุกทวลแสลงนั้น เม่ือเขาท าทารุณแล้วจับข้ึนรถส่งไปฆ่าท่ีนั้น 
บริเวณนั้นเขาขุดเจอหลุมมี129 หลุม แต่ละหลุมมีศพเป็นร้อยๆศพมีบางหลุมเป็นกระดูกเด็กกับผูใ้หญ่ซ่ึงเป็น
กระดูกแม่กับลูกก็คือเขาฆ่าลูกก่อนฆ่าแม่โดยจับเท้าโยนทุบกบัต้นไม้แล้วโยนลงไปในหลุม มนัโหดร้ายแค่
ไหนปัจจุบนัน้ีรัฐบาลไดส้ร้างเป็นมณฑปมีปิดกระจกเพ่ือเก็บกระดูกท่ีขุดเจอในหลุมบริเวณนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Cr.shankar s.-flickr                                        Cr.Anthony Tong Lee-flickr 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม SAMNANG LAOR PHNOM PENH HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สอง  พนมเปญ – วิมานเอกราช - ตลาดรัสเซีย – ตลาดกลาง – สนามบินพนมเปญ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace Of Phnom Penh) พระบรมราชวงัจตุมุขสิริ
มงคลเป็นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษตัริยก์มัพูชา พระเจ้าแผ่นดินกมัพูชาเสด็จประทบัท่ีน้ีนับ
แต่แรกสร้างใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทบัท่ีอื่นเม่ือบา้นเมืองวุ่นวายเพราะเขมรแดงเรืองอ านาจ ชาวไทยมกั
เรียกพระราชวงัแห่งน้ีว่า "พระราชวงัเขมรินทร์" พระบรมราชวงัน้ีสร้างข้ึนหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระ
นโรดม พรหมบริรักษ์ ทรงยา้ยเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายงักรุงพนมเปญในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 
จากนั้นท าท่านสู่ พระเจดีย์เงินหรือ วัดพระแก้ว เหตุท่ีเรียกว่า พระเจดียเ์งิน เพราะว่า พ้ืนของอาคารปูลาดดว้ย
แผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น แต่ละแผ่นหนกัมากกว่า 1 กิโลกรัม รวมน ้ าหนกัทั้งส้ิน 5 ตนั แต่คนส่วนใหญ่รู้จักกัน
ในนาม "วดัพระแก้วเขมร" ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของกัมพูชาอยู่สององคค์ือ พระแก้ว
มรกตสมยัศตวรรษท่ี 17 และพระพุทธรูปทองท่ีหล่อด้วยทองค าบริสุทธ์ิ 90 กิโลกรัม ประดับดว้ยเพชร 9,548 
เม็ด เม็ดท่ีใหญ่ท่ีสุดหนกัถึง 25 กะรัต  
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/shankaronline/14064583430/in/photolist-nqQEDL-nH3xkD-nH98qJ-23HZhet-8jcy1E-je4PC2-GXkor3-GXkoN5-23HZqDz-dnAV94-nqQZE8-nqQCu4-nH2TiM-8jcybE-252gmdf-FqXkKH-nqQNEV-nqQESF-5SJc9q-4ov8K4-nFiDJC-nqQfNh-nqQtrW-nqQAqq-nqQukQ-nqQGfZ-nqQdm4-nHkpmx-nK7cX2-nH8D2u-nHi7ry-nqQnEy-nqQoii-nFhu61-nqQDek-nqR7Va-nqQrWE-nHjYZX-nqQBWt-nHi3F7-4ov5X6-nqQR9o-nqQxZT-nqQT2t-nqQLBB-nHjKc6-nFhdnN-nHidMj-nK7k1R-nqQES9
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/atonglee/24665398255/in/photolist-DzABza-aiLtCg-nK7PPT-dQge5e-9X2FSH-bg9Hc8-252gkou-5RPev7-252gnbC-22k5Uvs-252ghNu-8Mkupx-241iXcq-FqXk5e-GXkviE-256492k-2564b46-FqXn4e-nqQPYr-9ruE5v-6qvbdj-5RPcAU-9ruE9x-7VFmBC-6eXTsR-5vYvdf-6qv17w-dnB17m-6qqS9P-8jcxT9-2564aeF-bg9Mpx-nHkqAX-GXknwY-252gmBm-nH3yap-nqQNdG-23HZmUF-nFhGAS-nqQCjJ-8j9jaV-FqXpmk-252gsjd-252gqR3-241j3oh-22k63Tj-241iZ27-252gr2d-252giuE-241j4aC
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม วิเมียนเอกราช(วิมานเอกราช) สร้างในปีคศ 1957 หลงัประเทศไดเ้อกราชจากฝรั่งเศสในปีคศ 1953 
ในสมยั พระเจ้าสีหนุ ทรงเป็นผูน้ าประเทศ ประเทศกมัพูชาตกในระ   บอบฝรั่งเศสเกือบหน่ึงศตวรรษระหว่าง
ปีคศ(11/08/1863-09/11/1953) สรัางเพ่ือท าพิธีร าลึกถึง วนัเอกราช และร าลึกถึง วิญญาณ ของวีระชน ท่ีพลี
กรรมชีวิตเพ่ือชาติ สร้างในศิลปะแบบ ปราสาท บนัเตียเสรย(ปราสาท บนัทายศรี) ลอ้บรอบตวัปราสาทตบแต่ง
โดยหัวนาคมีจ านวนหน่ึงร้อย พ้ืนปูโดยหินจากประเทศจีน น าท่านชม วัดพนม (Phnom Temple) วดัพนมเป็น
วดัท่ีส าคญัมาก ซ่ึงกรุงพนมเปญก็มีท่ีมาจากวดัแห่งน้ีด้วย ดงัมีต านานพ้ืนบา้นกล่าวว่า เม่ือราวหกร้อยปีก่อน มี
เศรษฐีนีชาวเขมรผูห้น่ึงช่ือเพ็ญ ได้ไปพบพระพุทธรูปน ้ าพดัมาเกยฝั่งหลายองค ์นางมีศรัทธาแก่กลา้ในพระ
ศาสนา จึ  งไดส้ร้างวดัข้ึนบนยอดเขาท่ีอยู่ใกล้ๆ  กนัเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านั้น แมเ้ขาลูกน้ีจะ
สูงเพียง 27 เมตร แต่ก็ถือเป็นเขาท่ีสูงท่ีสุดในละแวกน้ี จึงเรียกกนัเร่ือยมาว่า "พนมเปญ" แปลว่า "เขายายเพญ็" 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม SAMNANG LAOR PHNOM PENH HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สาม  ตลาดรัสเซีย – ตลาดกลาง – สนามบินพนมเปญ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดรัสเซีย เลือกสินคา้ ของท่ีระลึก ท่ีมาจาก จีน เวียดนาม กมัพูชา จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี 

ตลาดกลาง (Central Market) หรือ “ตลาดแกรนด์ใหม่” ตั้งอยู่ท่ีเมืองพนมเปญ ประเทศกมัพูชา เป็นตลาดขนาด
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ใหญ่ท่ีมีเอกลกัษณ์ด้านสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นสวยงาม โดยตวัอาคารมีลกัษณะเป็นโดมสีเหลือง ภายในมี
เส้นทางแตกแขนงออกเป็นส่ีปีก แต่ละปีกเต็มไปด้วยร้านค้าประเภทต่างๆให้เลือกซ้ือ อาทิเช่น ร้าน
เคร่ืองประดบั ร้านทอง ร้านเงิน ร้านเหรียญโบราณ ร้านเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายทั้งชายและหญิง ร้านขายรองเท้า 
ร้านขายกระเป๋า ร้านขายของท่ีระลึก ร้านขายปลาและอาหารทะเล เป็นตน้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ 
......... น.  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเท่ียวบนิที่ท่านเลือก  

*********************************** 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ก าหนดการดินทาง คณะ 6 ท่าน  

ท่านละ 

พักเด่ียว 

เพิ่มท่านละ 

พฤษภาคม -ธันวาคม 2563 7,900 บาท  3,500 บาท 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม 

 
อัตรานี้รวม 
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้งถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
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 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศ สามารถอยู่ไดไ้ม่เกนิ 14 วนั 
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-พนมเปญ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้งถิน่ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
ข้อควรทราบ: 
➢ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แล้ว

ทางบริษทัถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั 
➢ บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย, คนขบัรถพูดภาษาท้องถิ่น

เท่านั้น  
➢ ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนกับ

คนขบัรถของท่านและทีมฯ 
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัท ์และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน 
➢ วนัแรกท่ีเดินทางไปถงึสนามบิน ไกด์ทอ้งถิ่นจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน  
➢ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน

ทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลห์รือเวลา
บิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งต้น ต้องมีผูเ้ดินทาง 6 ท่านข้ึนไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าท่ีก าหนด กรุณา

สอบถามเจา้หน้าท่ี เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ ง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าห้องพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
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➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเต็มภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดร้ับการยืนยนัการส ารอง  
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดังกล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นท่ีแจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในครั้ งแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมี

การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลกิการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตั๋วที่สามารถท ารีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านัน้ (ประมาณ 90 
วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครัง้ จ านวนเงินขึน้อยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน 
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้ทันตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านัน้ ทัง้นีต้้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่
อนุญาตให้เปล่ียนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบตัรโดยสาร 
❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตั๋วเคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ เมื่อท่านตกลงจองทัวร์

โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถ
น ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้ 

โรงแรมและห้องพัก 

❖ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักข้ึนอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจท าให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให้ (Extra Bed) 
❖หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และต้อง

ช าระค่าห้องพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ  เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
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