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รหัสโปรแกรมทัวร์  HCA A04 CAMBODIA SIEM REAP3D2N DEC18-BUS-W10 
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รหัสโปรแกรมทัวร์  HCA A04 CAMBODIA SIEM REAP3D2N DEC18-BUS-W10 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนีํา้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ** 

 

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

04.00 น. คณะพรอ้มกนั บรเิวณสวนลุมฯ ตรงขา้มโรงพยาบาลจฬุา เจา้หนา้ทีบ่รษัิท
คอยใหก้ารตอ้นรับออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชัน้ สู ่อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแกว้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่1 บนรถ)  

09.00 น.  เดนิทางถงึตลาดโรงเกลอื จ.สระแกว้ นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงที ่
ดา่นปอยเปตจากนัน้เปลี่ยนยานพาหนะเดินทาง เป็นรถปรับอากาศฝ่ัง
กัมพูชานําทา่นออกเดนิทางสู่เมืองศรีโสภณผ่านปอยเปตเมืองชายแดน
กัมพูชาสู ่จ.เสยีมเรยีบ  

12.00 น.       บรกิารอาหารกลางวนั (ม ือ้ท ี ่2) ณ รา้นอาหาร      
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี ณ โตนเลสาป 

(Tonlé Sap) (ทะเลสาบ เขมร) คลอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 5 จังหวัด คือ กําปง
ธมกําปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวถิชีวีิตความ
เป็นอยู่ของชาวเขมรทีป่ระกอบอาชพี ประมง ซึง่สรา้งทีพั่กอาศัยอยู่กลาง
ทะเลสาบมานานนับหลายสบิปีจากนัน้นํา ทา่นสักการะ องคเ์จ๊กองคจ์อม 
พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิพ์ระคู่บา้นคู่เมอืงเสยีบ เรยีบเพือ่ความเป็นสริมิงคล   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ (ม ือ้ท ี ่3) ณ รา้นอาหาร    
ทีพั่ก  โรงแรม SIEM REAP VACATION / LOM ANGCHAN HOTEL   

(หรอืเทยีบเทา่) เชค็อนิ เก็บสัมภาระ พักผอ่นอัธยาศัย...ราตรสีวัสดิ ์ 
 

วนัทีส่อง ปราสาทบนัทายสร-ีนครวดั-นครธม (ปราสาทบายน )-ปราสาทตาพรม–พนมบาเค็ง–ชมโชวร์ะบํา

อปัสร            (B/L/D) 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

มเีตยีง 
  

วนัที ่ 07 - 09 ก.ย. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่14 - 16 ก.ย. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่21 - 23 ก.ย. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่28 - 30 ก.ย. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่05 - 07  ต.ค. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

วนัที ่12 – 14 ต.ค. 61 5,999 5,999 5,999 2,500   

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 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                  
 
 

            

3 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HCA A04 CAMBODIA SIEM REAP3D2N DEC18-BUS-W10 

 นําทา่นเดนิทางเทีย่วชม ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) สรา้งขึน้
ในปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร์ (พ.ศ.1510) แต่แลว้เสร็จในสมัย
พระเจา้ชัยวรมันที่ 5 ซึง่เป็นพระราชโอรส ปราสาทบันทายสรี หรือทีช่าว
เขมรเรียกว่า "บนัเตยเ์สรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตร"ี หรือ "ป้อมที่
สวยงาม" จากนั้นนําท่านชม สิ่งมหศัจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ 
ปราสาทนครวดั ทีเ่ปรยีบเสมอืนวมิานของเทพเจา้สงูสดุ สรา้งโดยพระเจา้
สรุยิวรมันที ่2 นําชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ พรอ้มชมภาพแกะสลัก
อืน่ๆอกีมากมาย 

เท ีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (ม ือ้ท ี ่5) ณ รา้นอาหาร     
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมอืงพระนคร หรอื นครธม ชม สะพานนาคราช 

สะพานทีพ่ระเจา้ชัยวรมันที ่7 กษัตริย์เขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออก
เมอืงนครธม ชมประตูเมอืงทีม่ยีอดเป็นรูปพระโพธสัิตวหั์นพระพักตรไ์ปทัง้ 4 
ทศิ ชม ปราสาทบายน ศูนยก์ลางของอังกอรธ์มหรอืนครธม ถอืว่าเป็นสุด
ยอดของปราสาทเขมร ต่อจากนัน้เดนิทางชม ปราสาทตาพรหม สรา้งในปี 
พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชัยวรมันที ่7 เพื่ออุทศิถวายแด่พระราชมารดา ชม
ความอัศจรรยข์องตน้ไมท้ีป่กคลุมตัวปราสาทเกอืบทัง้หลัง จากนัน้นําท่าน
เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาพนมบาเค็ง จดุเริม่ตน้แห่งอารายธรรมปราสาทขอม 
พรอ้มชมความงามววิทวิทัศนย์ามพระอาทติยต์กดนิ ณ จดุชมววิทีไ่ดช้ือ่ว่าสวยงามทีส่ดุในเมอืงเสยีมเรยีบ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ (ม ือ้ท ี ่6) ณ รา้นอาหาร     
พรอ้มชม การแสดงนาฎศลิป์พืน้เมอืง (ระบําอปัสรา) สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก  

ทีพั่ก   โรงแรม SIEM REAP VACATION / LOM ANGCHAN HOTEL  (หรอืเทยีบเทา่)    

 

 

 

 

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

07.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้ พรอ้มบรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่วัดใหม่ หรือทีรู่จั้กกันในนามว่า “Killing Field” สนาม
รบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสูร้บและฆ่าลา้งเผ่าพันธุ์กันเองในสมัย
เขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ย พรอ้มฟัง
บรรยายประวัตคิวามเป็นมาจากเจา้หนา้ที่ จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงซือ้สนิคา้
ของฝากของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย ณ ตลาดปซาจะ๊ (PSA JA MARKET)  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (ม ือ้ท ี ่8) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูด่่านปอยเปตพรอ้มอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโรงเกลอืสมควร 

แกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ       
20.00น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพทกุทา่น พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศกมัพชูา 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศกมัพชูาทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศกมัพชูาเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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รหัสโปรแกรมทัวร์  HCA A04 CAMBODIA SIEM REAP3D2N DEC18-BUS-W10 

ราคาทวัรร์วม 
 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ / รถบัสปรับอากาศทอ้งถิน่  2.ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ       
3.ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ         
5.ค่าผา่นด่าน V.I.P ชายแดนไทย – กัมพูชา (ปอยเปต) 6.ค่ามัคคุเทศกใ์นการนําเทีย่วและบรกิาร     
7.ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึน้อยู่กับเงือ่นไขกรมธรรม)์         
8.ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์      
9.ค่าเครือ่งดืม่และขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดนิทาง      

          
ราคาทวัรไ์มร่วม   
      
1.ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี)       
2.ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่     
3.ค่าวซีา่ 1,700 บาท (กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดถ้อืพาสปอรต์ไทย)     
4.คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์    
5.กรณีเป็นชว่งเทศกาล ทางเราจะเก็บ Passport เล่มจรงิถา้ลูกคา้ไม่สะดวกสง่เป็นEMS มาทางเราคดิค่าบรกิารไปรับหนังสอื   
   เดนิทาง เล่มละ 200 บาท / เล่ม   
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
 

* ชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  
  
 กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทาง  

อย่างนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทางสามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง  
ทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้  

 กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้ 
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้ 
เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้ 

 กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี   
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. ยกเลกิทัวร์ก่อนเดนิทาง 45 วันทําการก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯยดึเงนิมัดจําทัง้หมด กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่

ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทาํเรือ่งขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 

และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

3. กรณียกเลกิการเดนิทางหลังจากการจองสมบรูณ์แลว้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าธรรมเนยีมอยา่งนอ้ยทา่นละ500 

บาท หากมคี่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ เชน่ ค่ารถ โรงแรม ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีโ่รงแรม รถ เรยีกเก็บ 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทาํการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
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หมายเหต ุ 
 

1.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

2.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการโดยคํานงึถงึความสะดวกและความปลอดภัยของผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคัญ 

3.บรษัิทไม่อาจรับผดิชอบต่อเหตุการณ์สุดวสัิยทีไ่ม่อาจแกไ้ขไดห้รือกรณีทีสู่ญหายหรือไดรั้บบาดเจ็บที ่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของมัคคุเทศก ์และเหตุการณ์บางอย่าง เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การชมุนุมประทว้ง ฯลฯ 

4.กรณีเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึง่ 
  อยู่นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น 
5.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทีม่ีการขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ 

และจากการปรับขึน้ค่าน้ํามันของสายการบนิ 
6.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ทา่นเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ทา่นงดใชบ้รกิารใดหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์

ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
 

*** ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมในกรณีทีม่กีารจองตํา่กวา่ 15 ทา่น*** 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


