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        เร ิม่ตน้เพยีง 15,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

ซวัซไดย กมัพชูา พนมเปญ เสยีมเรยีบ 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 19-21 มกราคม 2562 15,888.- 

วนัที ่ 05-07 เมษายน 2562 18,888.- 

วนัที ่ 07-09 เมษายน 2562 18,888.- 

วนัที ่ 13-15 เมษายน 2562 20,888.- 

วนัที ่ 26-28 เมษายน 2562 18,888.- 

วนัที ่ 10-12 พฤษภาคม 2562 15,888.- 

วนัที ่ 24-26 พฤษภาคม 2562 15,888.- 

วนัที ่ 01-03 มถินุายน 2562 15,888.- 

วนัที ่ 28-30 มถินุายน 2562 15,888.- 

 

 

  

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตมุุขสริมิงคล - เจดยีเ์งนิ - 

อนุสาวรยีอ์สิรภาพ - วัดพนม - คกุตวลสเลง – ตลาดซาทะไม ✈ �  �  
RIVER PALACE HOTEL  
4*HOTEL OR SAME 

 

2 
พนมเปญ - เสยีมเรยีบ - ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ 
- ชมโชวร์ะบําอัปสรา �  �  �  

CITY ANGKOR HOTEL 
4*HOTEL OR SAME   

 

ไฮไลทท์วัร ์กมัพูชา พนมเปญ เสยีมเรยีบ 

 ชม พระราชวังเขมรนิทร,์ สกัการะ เจดยีเ์งนิ เสรมิศริมิงคล 

  เยอืนคกุ ตวลสเลง สิง่เตอืนใจในอดตีของชาวกัมพชูา 

  ลอ่งเรอืโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ําจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ชมวถิชีวีติชาวประมง 

 ทอ่งแดนอารยธรรมโบราณแหง่กัมพชูา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสร ี

 พเิศษ...เมนูอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิพรอ้มชมโชวอ์ปัสราการแสดงนาฎศลิป์เขมรโบราณทีง่ดงาม  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวงัจตมุขุสริมิงคล - เจดยีเ์งนิ - อนสุาวรยีอ์สิรภาพ - วดั

พนม - คกุตวลสเลง - ตลาดซาทะไม 

04.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบิน 
บางกอกแอรเ์วย  ์เจา้หนา้ที่จากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และ

สมัภาระ 

06.15 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

PG927 (บรกิารอาหาร และ น า้ด ืม่บนเครือ่ง) 

07.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตพินมเปญ (โปเชนตง) ประเทศกัมพูชา ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ  จากนัน้นําทา่นเดนิทางต่อไปยัง พระบรมราชวงัจตุมุขสริมิงคล 

(Royal Palace) หรอืทีช่าวไทยมักเรยีกพระราชวังแห่งนี้ว่า "พระราชวังเขมรนิทร"์ พระราชวังหลวงใน

พนมเปญนั้นสรา้งข ึน้ตามรูปแบบศลิปะเขมรโดยความชว่ยเหลือของฝรั่งเศสในปี 1866 และใชเ้ป็นที่

ประทบัของเจา้นโรดมสหีนุ นับจากะบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบรริักษ์ ทีเ่สด็จกลับคนืสูก่รุงพนมเปญ

ในปี 1992 สถานทีส่่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวังเปิดใหเ้ขา้ชมได ้ยกเวน้เขตหวงหา้มพระราชฐานที่

ประทับ ทีต่ัง้พระราชวังแห่งนี้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของลําน้ําสาขา 4 สายของแม่น้ําโขง เรียกว่า “จตุมุข”

พระราชวังหลวงในกรุงพนมเปญมอีาคารทีแ่ตกตา่งกนัและเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิมในปัจจุบัน ใหท้่าน

ไดเ้ดนิชมอาคารพระราชวังอืน่ๆ เชน่ พระทีน่ั่งจันทรฉายา พระทีน่ั่งเทวาวนิจิฉัย (ทอ้งพระโรง) พระราชวัง

เขมรนิทร ์เป็นตน้  จากนัน้นําทา่นชม วดัพระแกว้ ซ ึง่ชาวกัมพูชาเรียกว่า เจดยีเ์งนิ (Silver Pagoda)  

นมัสการพระแกว้มรกตของเขมร ซึง่สรา้งตามแบบพระแกว้มรกตของไทย แต่ของเขมรเป็นแกว้หล่อ และ

จุดทีน่่าสนใจก็คอื พืน้ภายในพระอุโบสถปูดว้ยกระเบือ้งทีทํ่าจากเงนิแท ้ๆ  ถงึ 5,329 แผ่น มน้ํีาหนักรวมกนั

ถงึ 5,000 ตนั  จากนัน้นําทา่นชม  อนุสาวรยีอ์สิรภาพ (Independence Monument) สรา้งขึน้ในปี 

1958 เพือ่รําลกึถงึการหลดุพน้จากการปกครองของฝรั่งเศส ประเทศกัมพูชาอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

ฝรั่งเศสมาตัง้แตปี่ 1863-1953 เสน้ทางสูอ่สิรภาพของกมัพูชานัน้ไม่ไดโ้รยดว้ยกลบีกหุลาบ เพราะวรีบุรุษ

ผูก้ลา้หลายพันคนตอ้งเสียสละชีวติแลกมาเพื่ออิสรภาพของประเทศ  จากนั้นนําท่านชม วดัพนม 

(Phnom Temple) เป็นวัดทีม่ีความสําคัญมาก ซึง่กรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้ดว้ย มีตํานาน

พื้นบา้นกล่าวว่าเมื่อ 600 ปีก่อนมีเศรษฐีนีชาวเขมรผูห้นึง่ชือ่เพ็ญ ไดไ้ปพบพระพุทธรูปน้ําพัดมาเกยฝ่ัง

หลายองค ์นางมีศรัทธาแรงกลา้ในพระศาสนา จึงไดส้รา้งวัดขึน้บนยอดเขาที่อยู่ใกล ้ๆ  กันเพื่อเป็นที่

ประดษิฐานพระพุทธรูปเหลา่นัน้ แมเ้ขาลกูนี้จะสงูเพยีง 27 เมตร แตก่็คอืเป็นเขาทีส่งุทีส่ดุในละแวกนี้ จงึ

เรยีกกนัเรือ่ยมาว่า “พนมเปญ” แปลว่า “เขายายเพ็ญ” 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านชม คุกตวลสเลง (Tuol Sleng Genocide Museum) อนุสรณ์แห่งความโหดรา้ยของเขมร

แดง สถานทีก่กัขงันักโทษทางการเมอืงในยุคสงครามฆา่ลา้งเผ่าพันธุข์องเขมรแดง  แต่เดมิเป็นโรงเรียน

ทีส่อนในระดบัชัน้ประถม แตถ่กูยดึใชเ้ป็นสถานทีบ่ัญชาการนําโดย พล พต ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ไดจ้ัดเป็น

พพิธิภัณฑแ์สดงเรื่องราวทีห่ลงเหลอืจากอดตี ภายในมีภาพถ่ายของเหยื่อทีถู่กสงัหารและอาวุธทีใ่ชใ้น

  

3 
ปราสาทบันทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - 
นครวัด - เสยีมเรยีบ - กรุงเทพฯ �  �  ✈ 
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การทรมานจัดแสดงอยู่ ภายหลงัจากเขมรแดงหมดอํานาจลงในปี 1978 แห่งนี้ไดม้ีการชดุกะโหลกศรีษะ

ของเหยือ่กว่า 8,000 ช ิน้ ข ึน้มาและบางสว่นไดจ้ดัแสดงไว ้ณ ทีแ่ห่งนี้ เพือ่เตอืนใจถงึอดตีของการกระทํา

ของน้ํามอืมนุษยด์ว้ยกนั  จากนัน้นําทา่นเดนิทางต่อไปยัง ตลาดซาทะไม (Central Market) ความมี

ชวีติชวีาของพนมเปญมีเสน่ห์อยู่ทีต่ลาด ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้ราคาถูก ตลาดแห่งแรกที่นักท่องเที่ยว

จะตอ้งไปก็คอืตลาดใหม่ (ซาทะไม) สรา้งขึน้เมื่อปี 1937 สมัยทีย่ังเป็นอาณานคิมของฝรั่งเศส เป็นตกึ

แบบอารต์เตโกซึง่มเีพดานสงู สว่นใหญ่จะขายสนิคา้ประเภทเครือ่งประดบั อัญมณี เสือ้ผา้และเครือ่งใชใ้น

ครัวเรือน ผา้ไหมลายพื้นเมือง สนิคา้ของฝากทัง้ประเภทของกนิของใช ้อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เสือ้ผา้ 

นาฬกิา กระเป๋า เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่
 RIVER PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว, เมอืงพนมเปญ 

วนัที ่2 พนมเปญ - เสยีมเรยีบ - ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ - ชมโชวร์ะบ าอปัสรา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืง เสยีมเรยีบ ใชเ้วลาน่ังรถ 5-6 ช.ม.โดยประมาณ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนําทา่นเขา้สูต่วัเมอืงเสยีมเรียบ อีกหนึง่เมืองสําคัญทีเ่ป็นทีต่ัง้ของนครวัด นครธม และปราสาทสมัย

อาณาจักรขอมโบราณอื่น ๆ ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของเมืองพระนคร แหล่งมรดกโลกของประเทศกัมพูชา  นํา

ทา่นสกัการะ ศาลองคเ์จ๊ก องคจ์อม (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm) พระพุทธรูปคู่พี่นอ้ง

เปรยีบเสมอืนศาลหลกัเมอืงและเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวเสยีมเรียบมาอย่างชา้นาน  จากนัน้

เดนิทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบน้ําจืด ล่องเรอื ชมทัศนียภาพเหนือ

ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โตนเลสาบเป็นแม่น้ําธรรมชาต ิและเป่ียมดว้ยระบบนเิวศ 

ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นั ้นอุดมดว้ยพันธุ์ปลามากกว่า  300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตาราง

กโิลเมตร และมคีวามยาวถงึ 500 กโิลเมตร โตนเลสาบจงึเป็นลกัษณะภมูปิระเทศทีส่าํคญัทีส่ดุในประเทศ

กัมพูชาที่หล่อเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่โดยรอบนี้เป็นพัน ๆ คน ในพื้นที่ของแม่น้ําโตนเลสาบมี

ชาวประมงนับหมืน่ชวีติทีอ่าศัยอยู่ มีชมุชนทีเ่รียกว่าหมู่บา้นลอยน้ํา นอกจากนัน้ยังมีโรงเรียน สํานักงาน

ราชการ โบสถ ์เชน่เดยีวกันกับชมุชนทีอ่ยู่บนบก ชมุชนนี้ผูค้นอยู่ตามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยู่ในบา้น

ลอยน้ําเคลือ่นทีไ่ปตามระดบัน้ําข ึน้ลงของแม่น้ําโตนเลสาบและประกอบอาชพีประมง เลีย้งปลา ใหท้่าน

สมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ นําทา่นกลบัสูต่วัเมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิพรอ้มชม

โชวอ์ปัสราการแสดงนาฎศลิป์เขมรโบราณทีง่ดงามและออ่นชอ้ย 

19.40 น.  CITY ANGKOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว, เมอืงเสยีมเรยีบ 

วนัที ่3 
ปราสาทบนัทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวดั - เสยีมเรยีบ - 

กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมปราสาทหนิทรายสชีมพู ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) ซึง่มีความหมายว่าปราสาท

แห่งสตร ีหรอืป้อมปราการแห่งสตร ีปราสาทนี้สรา้งในรัชสมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่4 ปราสาทบันทายสรีได ้

ชือ่ว่าเป็น รัตนชาตแิห่งปราสาทขอม เพราะลวดลายสว่นใหญ่เป็นการนําเอาศลิปะยุคเก่ามาเป็นตน้แบบ

เช่น ลายกา้นขด ลายกา้นต่อดอก ลวดลายที่ประดับบนตัวปราสาทมีความอ่อนชอ้ยงดงาม ช่างได ้
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แกะสลกัอย่างวจิติรบรรจง จนทําใหเ้หลา่นางอัสรา และเทพธดิาทีป่ระดบับนผนังปราสาทดรูาวมชีวีติจรงิๆ 

นําทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปยังอาณาจักรขอมอันรุ่งเรือง รถคณะทัวรจ์ะแล่นผ่านชมสะพานนาคราช สะพาน

ขา้มเพือ่เขา้สูต่วันครธม ดา้นหนึง่เป็นศลิาสลกัเป็นรูปเทวดากําลงัฉุดนาค สว่นอกีดา้นหนึง่เป็นรูปอสรูซึง่มี

ขนาดใหญ่มากกว่า 5 เทา่คนจรงิรวมกนัถงึ 108 ตน และผ่าน ประตูเมือง ทีม่ียอดเป็นรูปพระโพธสิตัวห์ัน

พระพักตรไ์ปทัง้ 4 ทศิทีว่จิติรพสิดารกว่าในประตเูมอืงตา่งๆ ทีท่า่นเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) 

เมอืงหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึง่ไดก้อ่ตัง้ข ึน้โดยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 เมื่อพระองคข์ับไล่กองทัพ

จามออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองคไ์ดข้ยายบรเิวณใกลเ้คยีงของเมืองทีส่รา้งข ึน้เป็น

กําแพงป้อมปราการในแต่ละดา้น 3 กม.  จากนั้นนําท่านชม ปราสาทบายน (Bayon Temple) 

ศนูยก์ลางของอังกอรธ์มหรอืนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร ์4 หนา้ 

ผนังดา้นลา่งของตวัปราสาทจะปรากฏภาพสลกัฝาผนัง ซึง่เป็นภาพแสดงชวีติประจําวันของชาวเขมร และ

ภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กบัพวกจาม (เวยีดนามโบราณ) ซึง่เปรียบเสมือนการบันทกึ

ประวัตศิาสตรอ์ันยิง่ใหญ่เกรยีงไกรของเขมรไว ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ตอ่จากนัน้นําทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถู่กทิง้รา้งมานานถงึ 500 ปี สรา้ง

ขึน้ในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหนิในยุคสุดทา้ยของอาณาจักรขอม สมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 ที่ทรง

เลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทัง้ปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายใน

ปราสาทมภีาพแกะสลกัอันเป็นเรือ่งราวทางพุทธประวตั ินกิายมหายาน ทัง้หนา้บัน และทบัหลงั แตใ่นสมัย

พระเจา้ชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลักบางภาพไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นเรื่องราว

เกีย่วกบัศาสนาฮนิด ูสว่นพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ จากนัน้ชม ลานพระเจา้ขีเ้รื้อน และ

สว่นสําคัญของทรปิทีเ่ป็นส ิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่ปราสาทนครวดั (Angkor Wat) ซึง่สรา้งในกลาง

พุทธศตวรรษที ่17 ในรัชสมัยของ พระเจา้สรุยิวรมันที ่2 เพื่อบูชาแด่ พระวษิณุ หรือ พระนารายณ์ ชมรูป

สลกันางอัปสรนับหมืน่องค ์ชมภาพแกะสลกันูนตํา่ ซ ึง่มคีวามยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลกัเกีย่วกับ

พระราชกรณียกจิของพระเจา้สุรยิวรมันที ่2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุก็คอืรูปทีเ่ทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมุทรดว้ยเขาพระสเุมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีก

ถงึ 1,635 นาง  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ 

19.35 น. 

 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG908 

(บรกิารอาหาร และ น้ําดืม่บนเครือ่ง) 

20.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

  

**************************************** 
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       โปรแกรม : ซวัซไดย กมัพชูา พนมเปญ เสยีมเรยีบ   3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบั

ผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น 

 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบั

ผูใ้หญ่ 2 
ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กไม่มเีตยีง 

พักกบัผูใ้หญ่  
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

วันที ่19-21 มกราคม 2562 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 8,988.- 2,900.- 

วันที ่05-07 เมษายน 2562 18,888.- 18,888.- 18,888.- 18,888.- 9,988.- 2,900.- 

วันที ่07-09 เมษายน 2562 18,888.- 18,888.- 18,888.- 18,888.- 9,988.- 2,900.- 

วันที ่13-15 เมษายน 2562 20,888.- 20,888.- 20,888.- 20,888.- 9,988.- 3,900.- 

วันที ่26-28 เมษายน 2562 18,888.- 18,888.- 18,888.- 18,888.- 9,988.- 2,900.- 

วันที ่10-12 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 8,988.- 2,900.- 

วันที ่24-26 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 8,988.- 2,900.- 

วันที ่01-03 มถินุายน 2562 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 8,988.- 2,900.- 

วันที ่28-30 มถินุายน 2562 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 8,988.- 2,900.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,900.- *** 

*** ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศ
กมัพชูา หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 

 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 
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พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้   

แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
 

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน  
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9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม /ทา่น สว่นเกนิน้ําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 

2. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่,คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชแีละส่งหลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ที่ทีดู่แล 

       เสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

    3.     หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน 

            ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ  

            คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

    4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจําตัว  

            หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

            การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

            จําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัร ์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มีการ

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

ไม่มีการคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท 

และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 
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7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพ่ักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.     บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เที่ยวบนิ และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศ

ลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ 

Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน ข ึน้อยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวาง

รูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มีความแตกต่างกันอาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
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15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

********* HAVE A NICE TRIP ********** 


