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อตัราคา่บรกิาร  

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ** 

 

วนัแรก  กรงุเทพ – ปอยเปต – เสยีมเรยีบ – โตนเลสาบ – องคเ์จ็ค องคจ์อม      (B/L/D)                                                                                                                                                            

04.00 น. คณะพร้อมกัน บริเวณสวนลุมฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลจฬุา เจ้าหน้าที่บรษัิท
คอยให้การต้อนรับออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่1 บนรถ)  

09.00 น.  เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ 
ด่านปอยเปตจากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเดินทาง เป็นรถปรับอากาศฝั่ง
กัมพูชาน าท่านออกเดินทางสู่เมืองศรีโสภณผ่านปอยเปตเมืองชายแดน
กัมพูชาสู่ จ.เสียมเรียบ  

12.00 น.       บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่2) ณ รา้นอาหาร      
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป 

(Tonlé Sap) (ทะเลสาบ เขมร) คลอบคลุมพ้ืนที่ถึง 5 จังหวัด คือ ก าปง
ธมก าปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพ ประมง ซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลาง
ทะเลสาบมานานนับหลายสิบปีจากนั้นน า ท่านสักการะ องคเ์จก๊องคจ์อม 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบ เรียบเพ่ือความเป็นสิริมงคล   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี ่3) ณ รา้นอาหาร    
ที่พัก  โรงแรม SIEM REAP VACATION / LOM ANGCHAN HOTEL   

(หรือเทียบเทา่) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนอัธยาศยั...ราตรีสวัสดิ ์ 
 

วนัทีส่อง ปราสาทบนัทายสร-ีนครวดั-นครธม (ปราสาทบายน )-ปราสาทตาพรม–พนมบาเค็ง–ชมโชวร์ะบ า

อปัสร            (B/L/D) 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเที่ยวชม ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) สร้างขึ้น

ในปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่แล้วเสร็จในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาว
เขมรเรียกว่า "บนัเตยเ์สรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตร"ี หรือ "ป้อมที่
สวยงาม" จากนั้นน าท่านชม สิ่งมหศัจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ 
ปราสาทนครวดั ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้า
สุริยวรมันที่ 2 น าชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ พร้อมชมภาพแกะสลัก
อ่ืนๆอีกมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่5) ณ รา้นอาหาร     
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงพระนคร หรอื นครธม ชม สะพานนาคราช 

สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออก
เมืองนครธม ชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรปูพระโพธสัิตว์หนัพระพักตร์ไปทัง้ 4 
ทิศ ชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุด
ยอดของปราสาทเขมร ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี 

เดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

 
ราคา 
เด็ก 
มเีตยีง 

  

ราคา 
เด็ก 

ไมม่เีตยีง 
พกัเดีย่ว 

จอย
แลนด ์

หมายเหต ุ

วนัที ่19 - 21 ต.ค. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่26 - 28 ต.ค. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่02 - 04 พ.ย. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่09 – 11 พ.ย. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่16 – 18 พ.ย. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่23 - 25 พ.ย. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่30 – 02 ธ.ค. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่07 - 09 ธ.ค. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่14 – 16 ธ.ค. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่21 – 23 ธ.ค. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่30 ธ.ค.-1 ม.ค. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่31 ธ.ค.-2 ม.ค. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
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พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพ่ืออุทิศถวายแด่พระราชมารดา ชมความอัศจรรย์ของต้นไม้ที่ปกคลุม
ตัวปราสาทเกือบทั้งหลัง จากนั้นน าท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาพนมบาเค็ง จุดเริ่มต้นแห่งอารายธรรม
ปราสาทขอม พร้อมชมความงามวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดใน
เมืองเสียมเรียบ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี ่6) ณ รา้นอาหาร     
พร้อมชม การแสดงนาฎศลิป์พืน้เมอืง (ระบ าอปัสรา) สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  

ที่พัก   โรงแรม SIEM REAP VACATION / LOM ANGCHAN HOTEL  (หรือเทียบเท่า)    

 

 

 

 

วนัทีส่าม วดัใหม ่(“Killing Field”) – ชอ้ปป้ิง ตลาดปซาจะ๊ – โรงเกลอื - ปอยเปต – กรงุเทพฯ ( B / L/ - )  

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเชา้ (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Killing Field” สนาม
รบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสู้รบและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสมัย
เขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย พร้อมฟัง
บรรยายประวัติความเป็นมาจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงซื้อสินค้า
ของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ณ ตลาดปซาจะ๊ (PSA JA MARKET)  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่8) ณ รา้นอาหาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ด่านปอยเปตพร้อมอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ณ ตลาดโรงเกลือสมควร 

แก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ       
20.00น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 
 

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศท้องถ่ิน  2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ       
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ         
5.ค่าผ่านด่าน V.I.P ชายแดนไทย – กัมพูชา (ปอยเปต) 6.ค่ามัคคุเทศก์ในการน าเที่ยวและบริการ     
7.ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขกรมธรรม์)         
8.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)      
9.ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเค้ียวบนรถตลอดการเดินทาง      

          
ราคาทวัรไ์มร่วม   
      
1.ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี)       
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม     
3.ค่าวีซ่า 1,700 บาท (กรณีผู้เดินทางไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย)     
4.คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์    
5.กรณีเป็นช่วงเทศกาล ทางเราจะเก็บ Passport เล่มจริงถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเป็นEMS มาทางเราคิดค่าบริการไปรับหนังสือ   
   เดินทาง เล่มละ 200 บาท / เล่ม   
 
 
 
 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
 

* ช าระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 24 ชั่วโมง 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศกมัพูชา 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศกมัพูชาทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศกมัพูชาเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  
  
 กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง  

อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทาง  
ท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้   

 กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้   
เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้  
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้  

 กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี   
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 45 วันท าการก่อนการเดินทาง บริษัทฯยึดเงินมัดจ าทั้งหมด กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงิน

ค่าบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ 

และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต่้องการให้น าเงินเขา้ให้ครบถ้วน  

3. กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์แล้วบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคา่ธรรมเนียมอยา่งน้อยท่านละ500 

บาท หากมีคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ เช่น คา่รถ โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จา่ยตามจริงที่โรงแรม รถ เรยีกเก็บ 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล หรือจดหมาย ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วันจันทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

หมายเหต ุ 
 

1.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นส าคัญ 

3.บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ 

4.กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่ง 
  อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
และจากการปรับขึ้นค่าน้ ามันของสายการบิน 
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6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้วท่านงดใช้บริการใดหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

*** ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมในกรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 15 ทา่น*** 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


