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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มกรำคม: 20-22 / 21-23 / 28-30 ม.ค. 60 12,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มกรำคม: 27-29 ม.ค. 60 13,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  กุมภำพนัธ:์ 03-05 / 04-06 / 17-19 / 18-20 ก.พ. 60 

                                              24-26 / 25-27 ก.พ. 60 
13,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  กุมภำพนัธ:์ 10-12 ก.พ. 60 14,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มนีำคม: 03-05 / 04-06 / 10-12 / 11-13 / 17-19 ม.ีค. 60 

                                         18-20 / 24-26 ม.ีค. / 31 ม.ีค.-02 เม.ย. 60 
13,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  เมษำยน: 01-03 / 21-23 / 22-24 / 28-30 เม.ย. 60 13,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  เมษำยน: 07-09 เม.ย. 60 14,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  เมษำยน: 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 เม.ย. 60 17,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  เมษำยน: 29 เม.ย.-01 พ.ค. 60 15,900.- 

กมัพูชำ เสยีมเรยีบ 
3 วนั 2 คนื (WE) 

โดยสำยกำรบนิไทยสมำยล ์
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 ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤษภำคม: 05-07 / 06-08 พ.ค. 60 15,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤษภำคม: 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 พ.ค. 60 

                                              26-28 / 27-29 พ.ค. 60 
13,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มถุินำยน: 02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 / 16-18 ม.ิย. 60 

                                           17-19 / 23-25 / 24-26 ม.ิย. / 30 ม.ิย.-02 ก.ค. 60 
13,900.- 

 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรุงเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม -  

พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาตอิังกอร ์- ล่องเรอืโตนเลสาบ -  

ชมโชวร์ะบ าอัปสรา 

✈ O O CITY ANGKOR HOTEL 

2 
ปราสาทบันทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน -  

ปราสาทตาพรหม - นครวัด 
O O O CITY ANGKOR HOTEL 

3 

Wat Thmey ทุ่งสังหาร - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวชิาชพี -  

บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑส์งคราม -  

ศูนย์หัตถกรรมทอผา้ไหม - เสยีมเรยีบ - กรุงเทพฯ 

O O O  

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ศำลองคเ์จก๊ องคจ์อม - พพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำตอิงักอร ์- 

ลอ่งเรอืโตนเลสำบ - ชมโชว์ระบ ำอปัสรำ 

04.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกันที่ ท่ำอ ำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  ประตู 3 

เคานเ์ตอร ์E เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ ไทยสมำยล์ (THAI SMILE) โดยมเีจา้หนา้ที ่

ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้ับ

ทุกท่าน 

 

07.25 น.

  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเร ียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบนิ ไทยสมำยล์ 

เท ีย่วบนิที ่WE588 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท ี

 

08.20 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิสียมเรยีบ ประเทศกัมพูชา น าท่านผ่านพิธกีาร

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  จากน าท่านเขา้สู่ตัวเมืองเสยีมเรยีบ อกีหนึ่งเมอืง

ส าคัญทีเ่ป็นทีตั่ง้ของนครวัด นครธม และปราสาทสมัยอาณาจักรขอมโบราณอืน่ ๆ ท ีเ่ป็น

ส่วนหนึ่งของเมอืงพระนคร แหล่งมรดกโลกของประเทศกัมพูชา  น าท่านสักการะ ศำล

องคเ์จ๊ก องคจ์อม พระพุทธรูปคู่พี่นอ้งเปรยีบเสมอืนศาลหลักเมอืงและเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิ์

คู่บา้นคู่เมอืงของชาวเสยีมเรยีบมาอย่างชา้นาน  น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำติ

องักอร ์(Angkor National Museum) เป็นพิพิธภัณฑท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวันออก

เฉยีงใตม้กีารรวบรวมวัตถุโบราณและน าเสนอเรือ่งราวประวัติศาสตรข์องชนชาตกิัมพูชา

ทางดา้นวัฒนธรรม สังคม การปกครอง ความเชือ่และศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรา้งปราสาทนครวัด และชมพระพุทธรูปเก่าแก่ นับพันองค ์ท ี ่

รวบรวมไว ้มกีารจัดแสดงไดอ้ย่างงดงาม  

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย จากนัน้เดินทางต่อไปยัง โตนเลสำบ ทะเลสาบน ้าจืด ล่องเร ือ ชมทัศนยีภาพเหนือ  
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ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้โตนเลสาบเป็นแม่น ้าธรรมชาติ และ

เป่ียมดว้ยระบบนเิวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นัน้อุดมดว้ยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด 

บนพื้นท ีป่ระมาณ 7,500 ตารางกโิลเมตร และมคีวามยาวถงึ 500 กโิลเมตร โตนเลสาบจงึ

เป็นลักษณะภูมปิระเทศทีส่ าคัญทีสุ่ดในประเทศกัมพูชาทีห่ล่อเลีย้งชาวกัมพูชาทีอ่าศัยอยู่

โดยรอบนีเ้ป็นพัน ๆ คน ในพื้นท ีข่องแม่น ้าโตนเลสาบมชีาวประมงนับหมืน่ชวีติท ีอ่าศัยอยู่ 

มชุีมชนที่เรียกว่าหมู่บา้นลอยน ้า นอกจากนั้นยังมโีรงเรียน ส านักงานราชการ โบสถ ์

เช่นเดยีวกันกับชุมชนทีอ่ยู่บนบก ชุมชนนีผู้ค้นอยู่ตามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยู่ในบา้น

ลอยน ้าเคลือ่นที่ไปตามระดับน ้าขึ้นลงของแม่น ้าโตนเลสาบและประกอบอาชพีประมง 

เลีย้งปลา ใหท้่านสัมผัสวถิชีวีติของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ น าท่านกลับสู่ตัวเมอืง 

ค ่ำ   บริกำรอ ำหำรค ่ ำ  ณ  ภ ัตตำคำร  บริกำรท่ำนด้วย  เม นูอาหารบุฟเฟ่ ต์

นานาชาต ิพรอ้มชมโชวอ์ัปสราการแสดงนาฎศลิป์เขมรโบราณทีง่ดงามและอ่อนชอ้ย 

 

ทีพ่กั  CITY ANGKOR HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงเสียมเรยีบ  

วนัที่สอง ปรำสำทบนัทำยสร ี- นครธม - ปรำสำทบำยน - ปรำสำทตำพรหม - นครวดั 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่ านชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปรำสำทบนัทำยสรี (Banteay Srei) ซึ่งมี

ความหมายว่าปราสาทแห่งสตร ีหรือป้อมปราการแห่งสตร ีปราสาทนีส้รา้งในรัชสมัยพระ

เจา้ชัยวรมันที่ 4 ปราสาทบันทายสรีไดช้ื่อว่าเป็น รัตนชาติแห่งปราสาทขอม เพราะ

ลวดลายส่วนใหญ่เป็นการน าเอาศลิปะยุคเก่ามาเป็นตน้แบบเช่น ลายกา้นขด ลายกา้นต่อ

ดอก ลวดลายที่ประดับบนตัวปราสาทมคีวามอ่อนชอ้ยงดงาม ช่างไดแ้กะสลักอย่างวจิติร

บรรจง จนท าใหเ้หล่านางอัสรา และเทพธดิาทีป่ระดับบนผนังปราสาทดูราวมชีวีติจรงิๆ  

น าทุกท่านเดนิทางต่อไปยังอาณาจักรขอมอันรุ่งเรอืง รถคณะทัวร์จะแล่นผ่านชมสะพาน

นาคราช สะพานขา้มเพื่อเขา้สู่ตัวนครธม ดา้นหนึง่เป็นศลิาสลักเป็นรูปเทวดาก าลังฉุดนาค 

ส่วนอกีดา้นหนึง่เป็นรูปอสูรซึง่มขีนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจรงิรวมกันถงึ 108 ตน และ

ผ่าน ประตูเมอืง ท ีม่ยีอดเป็นรูปพระโพธสัิตว์หันพระพักตรไ์ปทัง้ 4 ทศิทีว่จิติรพิสดารกว่า

ในประตูเมอืงต่างๆ ทีท่่านเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมอืงหลวงโบราณของ

อาณาจักรเขมรซึ่งไดก้่อตัง้ขึน้โดยพระเจา้ชัยวรมันที ่7 เมือ่พระองคขั์บไล่กองทัพจาม

ออกจากเมอืงนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองคไ์ดข้ยายบรเิวณใกลเ้คยีงของเมอืงทีส่รา้ง

ขึน้เป็นก าแพงป้อมปราการในแต่ละดา้น 3 กม.  จากนัน้น าท่านชม ปรำสำทบำยน 

ศูนย์กลางของอังกอรธ์มหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูป

เทวพักตร ์4 หนา้ ผนังดา้นล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึง่เป็นภาพ

แสดงชวีติประจ าวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับ

พวกจาม (เวยีดนามโบราณ) ซึง่เปรียบเสมือนการบันทกึประวัตศิาสตรอ์ันยิ่งใหญ่เกรยีง

ไกรของเขมรไว ้

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย ต่อจากนัน้น าท่านชม ปรำสำทตำพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถู่กท ิง้รา้งมานาน

ถงึ 500 ปี สรา้งขึน้ในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหนิในยุคสุดทา้ยของอาณาจักรขอม สมัย

พระเจา้ชัยวรมันที ่7 ท ี่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทัง้ปราสาท

และวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมภีาพแกะสลักอันเป็นเรือ่งราวทางพุทธ

ประวัต ินิกายมหายาน ทั ้งหนา้บัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 8 ท ี่ทรง

เลือ่มใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลักบางภาพไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกับศาสนา

ฮนิดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ จากนัน้ชม ลานพระเจา้ขีเ้รือ้น และ

ส่วนส าคัญของทรปิทีเ่ป็นสิง่มหัศจรรย์ของโลกที ่ปรำสำทนครวดั (Angkor Wat) ซึ่ง

สรา้งในกลางพุทธศตวรรษที ่17 ในรัชสมัยของ พระเจา้สุรยิวรมันที ่2 เพื่อบูชาแด่ พระ
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วษิณุ หรอื พระนารายณ์ ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต ่า ซึง่ม ี

ความยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกีย่วกับพระราชกรณียกจิของพระเจา้สุรยิวรมัน

ที ่2 และเรือ่งราวจากวรรณคดีเรือ่ง รามายณะ รูปแกะสลักที่ม ีชือ่เสยีงที่สุดก็คอืรูปที่

เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรดว้ยเขาพระสุเมรุ และยังมรูีปแกะสลักนางอัปสรอีกถ ึง 

1,635 นาง 

ค ่ำ   บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
ทีพ่กั  CITY ANGKOR HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงเสียมเรยีบ  
วนัที่สำม Wat Thmey (ทุ่งสงัหำร) - ตลำดซำจะ๊ - ศูนย์ฝึกวิชำชีพ - บำรำยตะวนัตก - 

พพิธิภณัฑส์งครำม - ศูนย์หตัถกรรมทอผ้ำไหม - เสยีมเรยีบ - กรุงเทพฯ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม Wat Thmey อีกหนึง่พิพิธภัณฑ์การฆ่าลา้งเผ่าพันธุ ์ “อนุสรณ์สถำนทุ ่ง

สงัหำร”ทีน่ ี่เป็นอีกหนึง่สถานทีซ่ึง่การฆ่าลา้งเผ่าพันธุไ์ดเ้กดิขึ้นในระหว่างระบอบการ

ปกครองของเขมรแดง วัดแห่งนีก้็กลายเป็นหนึง่ในรอ้ยทุ่งสังหารทั่วประเทศกัมพูชา เขต

การฆ่านีเ้ป็นทีตั่ง้ของการประหารชวีตินักโทษทีโ่หดรา้ยที่สุด นักโทษกว่า 17,000 คน มี

หญิงชายและเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่ไดผ่้านการสอบสวนและทรมานในเรอืนจ า S-21 (Toul 

Sleng) ในบรเิวณอนุสรณ์สถานแห่งนี ้ เราสามารถเห็นหลุมฝังศพนักโทษที่ถูกประหาร 

และเจดยี์ท ีบ่รรจุหัวกะโหลกมนุษย์  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลำดซำจ๊ะ (Psachas 

Market) เชญิท่านช็อปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถ ิน่ของเมอืงเสยีมเรยีบ อาทิเช่น เสือ้ยืด

ลวดลายนครวัด ไมแ้กะสลัก ผา้พันคอ อืน่ๆมากมาย 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านชม ศูนยฝึ์กวชิำชพี (Les Artisans d’Angkor) สถานทีน่ ีเ้ป็นศูนย์สอน 

วชิาชีพแทบทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลักหิน แกะสลักไม ้และผลงานของ

นักเรยีนก็จะมวีางจ าหน่ายภายในรา้นคา้ของศูนย์   จากนัน้น าท่านชม บำรำยตะวนัตก 

(West Baray) อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศกัมพูชาอยู่ทางตะวันตกของนคร

ธม เริม่สรา้งในรัชสมัยพระเจา้สุรยิวรมันที ่๑ แลว้เสร็จในรัชสมัยพระเจา้อุทัยทติยวรมันที ่

๒ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีการสรา้งเกาะขนาดเล็กขึ้นกลางบาราย สภาพ

ปัจจุบันของบารายตะวันตกยังใชก้ารได ้และไดรั้บการพัฒนาเป็นแหล่งประมงน ้าจดืและ

สถานที่พักผ่อนของชาวเสียมเรยีบ  จากนั้นน าท่านชม พพิิธภณัฑ์สงครำม ซึง่เป็น

สถานที่ซึง่เก็บซากระเบดิทีไ่ดม้กีารกูร้ะเบดิจากหลายสถานท ี จากนัน้น าท่านชม ศูนย์

หตัถกรรมทอผ้ำใหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนย์หัตกรรมที่จัดท าขึ้นเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงงานหัตกรรมทอผา้รวมถงึการสบืทอดศลิปกรรมโบราณใหค้งอยู่   

 

ค ่ำ   บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิสียมเรยีบ 

 

21.25 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยสมำยล์ (THAI 

SMILE) เท ีย่วบนิที ่WE591 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.05 นาท ี

 

22.30 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
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พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศกมัพูชำปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

 

หมำยเหตุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินกำรเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ล่วงหนำ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบั

เดนิทำงต ัง้แต ่15 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น 

 

** กรุณำส่งมอบหนงัสือเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผู้ใหญ ่

(หอ้งละ2 

ท่ำน) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 20 - 22 ม.ค. 60  12,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 21 - 23 ม.ค. 60  12,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 27 - 29 ม.ค. 60  13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 28 - 30 ม.ค. 60  12,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 03 - 05 ก.พ. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 04 - 06 ก.พ. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 10 - 12 ก.พ. 60 14,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 17 - 19 ก.พ. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 18 - 20 ก.พ. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 24 - 26 ก.พ. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 25 - 27 ก.พ. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 
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 วนัที่ 03 - 05 ม.ีค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 04 - 06 ม.ีค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 10 - 12 ม.ีค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 11 - 13 ม.ีค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 17 - 19 ม.ีค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 18 - 20 ม.ีค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 24 - 26 ม.ีค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 31 ม.ีค. - 02 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 01 - 03 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 07 - 09 เม.ย. 60 14,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 12 - 14 เม.ย. 60 17,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 13 - 15 เม.ย. 60 17,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 14 - 16 เม.ย. 60 17,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 15 - 17 เม.ย. 60 17,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 21 - 23 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 22 - 24 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 28 - 30 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 05 - 07 พ.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 06 - 08 พ.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 12 - 14 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 
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 วนัที่ 13 - 15 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 19 - 21 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 20 - 22 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 26 - 28 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 27 - 29 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 02 - 04 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 03 - 05 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 09 - 11 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 10 - 12 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 16 - 18 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 17 - 19 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 23 - 25 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 24 - 26 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 30 ม.ิย. - 02 ก.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ผู้ใหญท่่ำนละ 4,000 บำท / เด็กท่ำนละ 4,000 บำท 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม    

1.  ค่าบัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน

ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 **ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 และท่านตอ้งช าระเพิ่มเตมิ ในกรณีท ี่

ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ่ม** 

2.  ค่าทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2 ท่าน 

3.  ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4.  หัวหนา้ทัวร ์หรอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง  

5.  ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6.  สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 20 กก. 

7.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1.  ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

3.  ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4.  ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ 400 บาทต่อท่าน ต่อทรปิ 

 

 

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1.  กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ

เดนิทาง 

2.  ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ ือหนังสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทัวร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลิกกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง กรณีถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้สิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่าน

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีม ในการมัดจ าต๋ัวท่านละ 10,000 บาท และ

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ั ้งหมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน

นัน้ๆ 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 
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5.  รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10.  กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อท่องเท ีย่วเท่านัน้ 

12.  เท ีย่วบนิ และรายการท่องเท ีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพั่กในประเทศกัมพูชามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศลาว

ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วเท่านัน้ โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื Double) ใน

กรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพัก

ของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีงได ้

ตามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สูญหาย 

ล่าชา้ หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

17.  ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 


