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 รหสัโปรแกรมทวัร ์FD32  COMBODIA MISSING YOU  3D2N  MAY18-FD-W10 

  

อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

 วนัที ่23 - 25 ม.ีค. 61 9,999 8,888 2,500   

       วนัที ่30 - 1 เม.ย. 61 10,999 9,999 2,500   

       วนัที ่6 -   8 เม.ย. 61 11,999 10,999 2,500   

 วนัที ่13 - 15 เม.ย. 61 13,999 12,999 2,500  สงกรานต ์
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ** 

 
 
 
วนัแรก             สนามบนิดอนเมอืง- เสยีมเรยีบ – โตนเลสาป – องคเ์จก๊องคจ์อม - ยอดเขาพนมบาเค็ง    ( - / L / D )                            
07.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู3 สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก    
10.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเสยีบเรยีบโดยสารการบนิแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่

FD 610  
11.10 น.         เดนิทางถงึสนามบนิเสยีมเรยีบ (เสยีมราฐ) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคน

เขา้เมอืง   
เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) ณ รา้นอาหาร    
บา่ย   เดนิทางสูท่ะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี ณ โตนเลสาป   

(Tonlé Sap) คลอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 5 จังหวัดคอื ก าปงธม,ก าปง 
ชะนัง, โพธสิตัว,์ พระตะบองและเสยีบเรยีบชมวถิชีวีติความเป็นอยู ่
ของชาวเขมรทีป่ระกอบอาชพี ประมงซึง่สรา้งทีพั่กอาศัยอยูก่ลาง  
ทะเลสาบมานานนับหลายสบิปีจากนั้นน าท่านสักการะองคเ์จก๊ 
องคจ์อมพระพุทธรูป ศักดิส์ทิธิพ์ระคู่บา้นคู่เมืองเสยีบเรียบเพือ่
ความเป็นสริมิงคล จากนัน้น าทา่นเดนิทางขึน้สูย่อดเขา พนมบา
เค็ง(Phnom Bakheng) จดุเริม่ตน้แหง่อารายธรรมปราสาทขอม 
พรอ้มชมความงามววิทวิทัศนย์ามพระอาทติยต์กดนิ ณ จดุชม ววิที ่
ไดช้ือ่ วา่สวยงามทีส่ดุในเมอืงเสยีมเรยีบ    

ค า่       รับประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่2) ณ รา้นอาหาร       
ทีพั่ก  DARA REANGSEY (หรอืเทยีบเทา่)    
 

 
 
วนัทีส่อง ปราสาทบนัทายสร–ีปราสาทตาพรหม–นครธม(ปราสาทบายน)นครวดั–ชมโชวร์ะบ าอปัสรา(B/L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
07.30 น.     น าท่านเดนิทางเทีย่วชม ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) 

หรอืทีช่าวเขมรเรยีกวา่ "บนัเตยเ์สรย" แปลวา่ "ป้อมแหง่สตร"ี หรอื 
"ป้อมที่สวยงาม"ต่อจากนั้นเดนิทางชม ปราสาทตาพรหม ชม
ความอศัจรรยข์องตน้ไมท้ีป่กคลมุตัวปราสาทเกอืบทัง้หลัง  

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร    
บา่ย เดนิทางสู ่เมอืงพระนคร หรอื นครธม ชม สะพานนาคราชสะพาน

ที่พระเจา้ชัยวรมันที ่7กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออก
เมอืงนครธมชมประตเูมอืงทีม่ยีอดเป็นรปูพระโพธสิตัวห์ันพระพักตร์
ไปทัง้ 4 ทศิชม ปราสาทบายน ศนูยก์ลางของอังกอรธ์มหรอืนคร
ธมถอืว่าเป็นสดุยอดของปราสาทเขมรจากนัน้ชม สิง่มหัศจรรย ์1 
ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวมิานของเทพเจา้สูงสุด ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมืน่องค์ 
พรอ้มชมภาพแกะสลักอืน่ๆอกีมากมาย 

 วนัที ่20 - 22 เม.ย. 61 10,999 9,999 2,500   

 วนัที ่27 - 29 เม.ย. 61 10,999 9,999 2,500   

       วนัที ่4 -    6 พ.ค. 61 10,999 9,999 2,500   

วนัที ่11 - 13 พ.ค. 61 10,999 9,999 2,500   

วนัที ่18 - 20 พ.ค. 61 10,999 9,999 2,500   

วนัที ่25 - 27 พ.ค. 61 10,999 9,999 2,500   

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่ 5) ณ รา้นอาหาร พรอ้มชม การ
แสดงนาฎศลิป์พืน้เมอืง (ระบ าอปัสรา) 
ทีพั่ก  DARA REANGSEY (หรอืเทยีบเทา่)  
 

 
 
 
 
 
วนัทีส่าม ว ั ด ใ ห ม่  – ส น า ม บิ น เ สี ย ม เ ร ี ย บ – ก รุ ง เ ท พ ฯ                                                                   

( B / อสิระ / - ) 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) แบบ SNACK BOX 
07.30 น.     น าทา่นเดนิทางสู ่วัดใหม ่หรอืทีรู่จั้กกนัในนามวา่ “Killing Field” สนามรบและสสุานของชาวเขมรทีม่กีารสูร้บและ

ฆา่ลา้งเผา่พันธุก์ันเองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ย พรอ้มฟังบรรยาย
ประวัตคิวามเป็นมาจากเจา้หนา้ที ่

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  
บา่ย  เดนิทางสูส่นามบนิเสยีมเรยีบ (เสยีมราฐ) เช็คอนิ รับ Boarding Pass เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
15.25 น.      ออกเดนิทางมุง่หนา้สูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD615 
16.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ในวนัเช็คอนิ ทีส่นามบนิดอนเมอืง) 
6. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ 
7. กรณีลกูคา้เป็นชาวตา่งชาต(ิยกเวน้ประเทศในกลุม่อาเซยีน)ราคาทวัรไ์มร่วมวซีา่(คดิเพิม่ 1,700 บาท / ทา่น) 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศกมัพูชา 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศกมัพูชาทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศกมัพูชาเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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 และจดัท าวซีา่เมือ่ทา่นเดนิทางถงึสนามบนิเรยีบ(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมรปูถา่ยขนาด 2 นิว้ เพือ่การจดัท าวซีา่คะ่) 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  ช าระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯจะท าการออกต๋ัว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทางสามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านั้น หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้า่ยใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หากการเดนิทางนัน้ตรงกบั

ชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


