
 

 

 
 
 

 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 
กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – นมสัการพระองคเ์จ๊ก พระองคจ์อม – ทุ่ง
สงัหาร - ทะเลโตนเลสาป

   
ANGKOR HOLIDAY 

HOTEL 

2 
ปราสาทบนัทายศรี - นครวดั – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาท
ตาพรหม –โชวร์ะบ านางอปัสรา 

  

ANGKOR HOLIDAY 
HOTEL 

3 
เสียมเรียบ – ชอ้ปป้ิงตลาดซาจะ๊ – โรงเรียนฝึกวชิาชีพ – พิพิธภณัฑ ์
– สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ  

   - 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : มถุินายน-ตุลาคม 2563 
เดนิทางตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ 

 

WONDERFUL  CAMBODIA 
นครวดั - นครธม  

3 Days 2 Nights 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

14,900.- 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – นมสัการพระองค์เจ๊ก พระองค์จอม – ทุ่งสังหาร - ทะเลโตนเลสาป                                (-/L/D) 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์  F  
 สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยก่อนเดินทาง 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG903 
09.10 น. เดนิทางถึงสนามบินเสียมเรียบ  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
 น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ พระองค์เจ็ก พระองค์จอม สถานท่ีท่ีมี

ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อคนใน ทอ้งถ่ิน ภายในศาลมีพระพุทธรูปท่ีอยู่ในพระ
อิริยาบถยืนอยู่สององค ์มีช่ือว่าองคเ์จ็ก(องคสู์ง) และพระองค ์ จอม (องคเ์ต้ีย) ซ่ึง
พระทั้งสององคน้ี์ยงัถือเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบท่ีมีผูค้น
หลัง่ไหลมาสักการะไม่ขาดสาย จากนั้นน าท่านชม ทุ่งสังหาร The Killing Fields 
ต านานสังหารท่ีโลกไม่เคยลืม บทบนัทึกความเลวร้ายท่ีปรากฎในประวติัศาสตร์ท่ีมนุษยก์ระท าต่อมนุษยด์ว้ยกนัอย่างป่า
เถ่ือน ทารุณ โศกนาฏกรรม "กมัพชูา" ช่วงเขมรแดงเรืองอ านาจหลงัจากยึดกรุงพนมเปญไดใ้นปี 2518 ทัว่ทั้ง แผ่นดินแดง
ฉานดว้ยเลือดประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิท่ีตกเป็นเหยื่อความโหดเห้ียม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร      
บ่าย   น าท่านไปยงั ทะเลโตนเลสาป ทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ท่ีมีแม่น ้าโขงไหลผ่าน ยาว 500 กิโลเมตร จากนั้นไหล เขา้สู่เวียดนามลง
สู่ทะเลจีนใต ้นบัว่าเป็นแม่น ้านานาชาติ และเช่ือกนัวา่ปลาบึกซ่ึงเป็นปลาน ้าจืดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกว่ายทวนน ้าจากโตนเลสาบ ข้ึนสู่ประเทศไทย-ลาว ก่อนไปผสม
พนัธ์ุท่ีจีนซ่ึงเป็นตน้แม่น ้าโขง   

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 ที่พกั  โรงแรม  ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัที่สอง  ปราสาทบันทายศรี - นครวดั – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม –โชว์ระบ านางอปัสรา                   (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ระยะทางห่างจาก

เมืองเสียมเรียบประมาณ 37 กิโลเมตร เป็นปราสาทหิน
ขนาด  เล็ก สร้างดว้ยหินทรายสีชมพู ในปี พ .ศ. 1510 บัน
ทายศรี ไดฉ้ายา ว่า เป็นรัตนชาติแห่งศิลปะกมัพูชาเพราะ 
ความสวยงาม และฝีมือการแกะสลกั และคุณค่าเก่ียวกับ
มนุษย ์อย่างลึกซ้ึงเห็นไดจ้ากความรู้สึกท่ีแสดงออกมาจาก
ภาพเหล่านั้น น าท่านชมส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกท่ี  



 

 

ปราสาทนครวัด  ท่ีเปรียบเสมือนวิมานของเทพเจา้สูงสุด  สร้างข้ึน 
เม่ือประมาณ พ .ศ.1650-1720 โดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 เป็นเทวส
ถานในศาสนสถานฮินดูขนาดใหญ่ เป็นนฤมิตกรรมทางสถาปัตยซ่ึ์ง
อาจไม่มีส่ิงก่อสร้างอ่ืนใดท่ีสร้างมาแลว้ หรือท่ีจะสร้างต่อไปในโลก
เสมอเหมือนได ้ถือเป็นศาสนสถานช้ินเดียวท่ีมีอาณาเขตใหญ่ท่ีสุดใน
บรรดาปราสาทขอม  ทั้งหมด  ท่านจะไดเ้ห็นและซาบซ้ึงกบัความ
มหศัจรรยข์องคนโบราณท่ีสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมอนั ยิ่งใหญ่  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร                   
บ่าย             จากนั้นน าท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเขมร

ในสมยัโบราณ ซ่ึงก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปลาย ศตวรรษท่ี 12 ในยุคสมยั
พระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 เม่ือเข้าในบริเวณนครธม โดยผ่านประตูชัย 
ท่าน สามารถมองเห็นสนามหลวง ลานชา้ง ลานพระเจา้ข้ีเร้ือนและ
ปราสาทนางสิบสอง ซ่ึงอยใูกลพ้ระราชวงั หลวงแต่โบราณอีกดว้ย 
เม่ือถึงใจกลางเมืองนครธม  น าทุกท่านเข้าชม ปราสาทบายน เป็น
โบราณสถานท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีสองท่ีควรมาเท่ียวชมเม่ือมา
เยือนองักอร์ สร้างข้ึนเม่ือปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ในรัชสมยัของ
พระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 ปราสาทบายนสร้างข้ึนจากหินทรายและเป็น
สัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เม่ือมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบั
เขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างข้ึน
ตามแบบแผนของยนัตระ ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของ
อินเดีย เป็นสัญลกัษณ์ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสัญลกัษณ์
แทนจกัรวาลและพลงัศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดู เม่ือไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงั
ปราสาทแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา 
ซ่ึงเป็นเสน่ห์ท่ีประทับใจของปราสาทแห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม  
ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 
เพ่ืออุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็นวดัในพุทธศาสนา ซ่ึงเป็น
ปราสาทตาพรหมเป็นท่ีปราสาทท่ีสวยงาม มีมนต์ขลงัมาก เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต 
นอกจากน้ียงัจะได้เห็นพลงัแห่งธรรมชาติท่ีกลบัมาครอบครอง
ยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ต้นไมข้นาดยกัษ์กับรากไมม้หึมาท่ีโอบรัดอาคารไวอ้ย่างอศัจรรย์  แมกไม้ร่มคร้ืม และเสียงนก
เจ้ือยแจว้คลออยูต่ลอดการเท่ียวชม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพืน้เมอืงระบ านางอปัสราอนัตระการตา อ่อนช้อยสวยงาม 
ที่พกั  โรงแรม ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 



 

 

 

วนัที่สาม       เสียมเรียบ – ช๊อปป้ิงตลาดซาจ๊ะ – โรงเรียนฝึกวชิาชีพ – พพิธิภัณฑ์ – สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ                (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั     
                    จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซาจ๊ะ เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิเช่น ผา้พนัคอ เส้ือยืดลายนครวดั  หิน-ไมแ้กะ  สลกั และ

สินคา้พ้ืนเมือง เพ่ือเป็นของฝากคนทางบา้น น าท่านชม โรงเรียนฝึกวิชาชีพ มีแกะสลกัไมก้บัหิน ซ่ึงเป็นโรงเรียนของ
องคก์าร ท่ีช่วยเหลือนกัเรียนตามชนบท 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
บ่าย จากนั้นน าท่านชม พพิิธภัณฑ์ อีกหน่ึงการเรียนรู้ในมรดกทางวฒันธรรมอนัยิ่งใหญ่ ของ อาณาจกัรขแมร์โบราณอาณาจกัร

ท่ีไดรั้บการขนานนามเป็นมรดกท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลกแทจ้ริงและ จะยิ่ง ต่ืนตะลึงกบัความงามของศิลปวตัถุล ้าค่า
โดยเฉพาะเทวรูปศิลาแกะสลกัขนาดใหญ่ท่ีงดงาม ผูรั้กศิลปวฒันธรรม จะ พลาดไม่ไดโ้ดย ศิลปเหล่านั้น เป็นภาพแสดงถึง
ฝีมือ ศิลปะ อารยธรรม ศิลธรรมและภาพกลา้หาญท่ีสูงสุดของขแมร์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ 

19.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  PG 908 
20.40 น.   เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ ...พร้อมความประทับใจ 

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

ข้อควรควรทราบ  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการ 
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

05-07 มถุินายน 63 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

19-21 มถุินายน 63 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

26-28 มถุนายน 63 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

05-07 กรฎาคม 63 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 



 

 

17-19 กรฎาคม 63 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

14-16 สิงหาคม 63 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

21-23 สิงหาคม 63 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

28-30 สิงหาคม 63 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

09-11 ตุลาคม 63 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 
โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 3 วนั = 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ***ค่าทิป

หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน** 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 ออกเดินทางอยา่งนอ้ย 10 ท่านข้ึนไป ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยใหบ้ริการ) // 15 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัร์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 



 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น 
เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการบิน

เรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 



 

 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียงเสริม

ให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิดใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


