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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเคร ื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี �ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัราคาขึ�นตามสายการบนิ** 

 
 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว 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 ์

 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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วนัแรก             สนามบนิดอนเมอืง- เสยีมเรยีบ – โตนเลสาป – องคเ์จก๊องคจ์อม - ยอดเขาพนมบาเค็ง    ( - / L / D )                           
07.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประต ู3 สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก    
10.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเสยีบเรยีบโดยสารการบนิแอรเ์อเชยีเที�ยวบนิที� 

FD 610  
11.10 น.         เดนิทางถงึสนามบนิเสยีมเรยีบ (เสยีมราฐ) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคน

เขา้เมอืง   
เที�ยง       บรกิารอาหารกลางวัน (มื�อที� 1) ณ รา้นอาหาร    
บา่ย   เดนิทางสูท่ะเลสาบที�ใหญท่ี�สดุในเอเชยี ณ โตนเลสาป   

(Tonlé Sap) คลอบคลมุพื�นที�ถงึ 5 จังหวัดคอื กําปงธม,กําปง 
ชะนัง, โพธสิตัว,์ พระตะบองและเสยีบเรยีบชมวถิชีวีติความเป็นอยู ่
ของชาวเขมรที�ประกอบอาชพี ประมงซึ�งสรา้งที�พักอาศัยอยูก่ลาง  
ทะเลสาบมานานนับหลายสบิปีจากนั�นนําท่านสักการะองคเ์จ๊ก 
องคจ์อมพระพุทธรูป ศักดิ�สทิธิ�พระคู่บา้นคู่เมืองเสยีบเรียบเพื�อ
ความเป็นสริมิงคล จากนั�นนําทา่นเดนิทางขึ�นสูย่อดเขา พนมบา
เค็ง(Phnom Bakheng) จุดเริ�มตน้แห่งอารายธรรมปราสาท
ขอม พรอ้มชมความงามววิทวิทศันย์ามพระอาทติยต์กดนิ ณ จดุชม 
ววิที� ไดช้ื�อ วา่สวยงามที�สดุในเมอืงเสยีมเรยีบ    

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า (มื�อที� 2) ณ รา้นอาหาร       
ที�พัก  DARA REANGSEY (หรอืเทยีบเทา่)    
 

 
 
วนัที�สอง ปราสาทบนัทายสร–ีปราสาทตาพรหม–นครธม(ปราสาทบายน)นครวดั–ชมโชวร์ะบําอปัสรา(B/L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
07.30 น.     นําทา่นเดนิทางเที�ยวชม ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) 

หรอืที�ชาวเขมรเรยีกวา่ "บนัเตยเ์สรย" แปลวา่ "ป้อมแหง่สตร"ี หรอื 
"ป้อมที�สวยงาม"ต่อจากนั�นเดนิทางชม ปราสาทตาพรหม ชม
ความอศัจรรยข์องตน้ไมท้ี�ปกคลมุตัวปราสาทเกอืบทั �งหลัง  

เที�ยง           รับประทานอาหารกลางวัน (มื�อที� 4) ณ รา้นอาหาร    
บา่ย เดินทางสู่ เมอืงพระนคร หรอื นครธม ชม สะพานนาคราช

สะพานที�พระเจา้ชยัวรมันที� 7กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้
ออกเมอืงนครธมชมประตเูมอืงที�มยีอดเป็นรูปพระโพธสิัตวห์ันพระ
พักตร์ไปทั �ง 4 ทศิชม ปราสาทบายน ศูนยก์ลางของอังกอร์ธม
หรือนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรจากนั�นชม สิ�ง
มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ที�เปรียบเสมือน
วมิานของเทพเจา้สงูสดุ ชมรปูสลักนางอปัสรนับหมื�นองค ์พรอ้มชม
ภาพแกะสลักอื�นๆอกีมากมาย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า (มื�อที� 5) ณ รา้นอาหาร พรอ้มชม การแสดง
นาฎศลิป์พื�นเมอืง (ระบําอปัสรา) 
ที�พัก  DARA REANGSEY (หรอืเทยีบเทา่)  
 

 
 
 
วนัที�สาม วดัใหม ่–สนามบนิเสยีมเรยีบ–กรงุเทพฯ                                                                   ( B / อสิระ / - ) 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 6) แบบ SNACK BOX 
07.30 น.     นําทา่นเดนิทางสู ่วัดใหม ่หรอืที�รูจั้กกนัในนามวา่ “Killing Field” สนามรบและสสุานของชาวเขมรที�มกีารสูร้บและ

ฆา่ลา้งเผา่พันธุก์นัเองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื�อผูเ้คราะหร์า้ย พรอ้มฟังบรรยาย
ประวัตคิวามเป็นมาจากเจา้หนา้ที� 

เที�ยง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  
บา่ย  เดนิทางสูส่นามบนิเสยีมเรยีบ (เสยีมราฐ) เช็คอนิ รับ Boarding Pass เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
15.25 น.      ออกเดนิทางมุง่หนา้สูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที�  FD615 
16.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบุที�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั�น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี
7. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.   8. หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
10. นํ�าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,000 บาท (ในวนัเช็คอนิ ท ี�สนามบนิดอนเมอืง) 
6. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ 
7. กรณีลกูคา้เป็นชาวตา่งชาต(ิยกเวน้ประเทศในกลุม่อาเซยีน)ราคาทวัรไ์มร่วมวซีา่(คดิเพิ�ม 1,700 บาท / ทา่น) 
 และจดัทาํวซีา่เมื�อทา่นเดนิทางถงึสนามบนิเรยีบ(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมรปูถา่ยขนาด 2 นิ�ว เพื�อการจดัทาํวซีา่คะ่) 
 
เง ื�อนไขการจองทวัร ์
*  ชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน 
*  หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้ สามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้กอ่นที�บรษัิทฯจะทําการออกตั�ว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นั�น 
 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทาง หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทางสามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั �งเทา่นั�น หากแจง้หลังจากนี�ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรือเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลี�ยนไดเ้พียง 1 ครั �งเท่านั�น หากแจง้หลังจากนี�ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้า่ยใหท้ั �งหมดตามยอดที�ผูจ้องชําระ (หากการเดนิทางนั�นตรงกับ

ชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทั �งหมด 100% 
 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการออกทวัรต์ ั�งแต ่15 ทา่นขึ�นไป หากมลีกูทวัรต์ํ�ากวา่นี�อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึ�น 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�
กรมแรงงานทั �งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื�อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศกมัพูชา 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�

ประเทศกมัพูชาทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศกมัพูชาเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ   
ท ั�งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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