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อตัราคา่บรกิาร  

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนํีา้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ** 

 

เดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

 
ราคา 
เด็ก 

มเีตยีง 
  

ราคา 
เด็ก 

ไมม่เีตยีง 
พกัเดีย่ว 

จอย
แลนด ์

หมายเหต ุ

วนัที ่23 - 25 ม.ีค. 61 6,999 6,999 6,999 2,500   

วนัที ่30 - 1 เม.ย. 61 6,999 6,999 6,999 2,500   

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

วนัที ่13 - 15 เม.ย. 61 6,999 6,999 6,999 2,500  สงกรานต ์

วนัที ่20 - 22 เม.ย. 61 6,999 6,999 6,999 2,500   

วนัที ่27 - 29 เม.ย. 61 6,999 6,999 6,999 2,500   

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

วนัที ่11 - 13 พ.ค. 61 6,999 6,999 6,999 2,500   

วนัที ่18 - 20 พ.ค. 61 6,999 6,999 6,999 2,500   

วนัที ่25 - 27 พ.ค. 61 6,999 6,999 6,999 2,500   

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
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วนัแรก             กรงุเทพฯ - ปอยเปต – เสยีมเรยีบ – โตนเลสาป – องคเ์จ็ก องคจ์อม                               ( B / L / D )                            
04.00 น. คณะพรอ้มกัน บริเวณสวนลุมฯ ตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา เจา้หนา้ที่

บรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับออกเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชัน้ สู ่อ.
อรัญประเทศ จ.สระแกว้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1 บนรถ)  

09.00 น.  เดนิทางถงึตลาดโรงเกลอื จ.สระแกว้ นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงที ่
ดา่นปอยเปตจากนัน้เปลีย่นยานพาหนะเดนิทาง เป็นรถปรับอากาศฝ่ัง
กมัพชูานําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงศรโีสภณผ่านปอยเปตเมอืงชายแดน
กมัพชูาสู ่จ.เสยีมเรยีบ  

12.00 น.       บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2) ณ รา้นอาหาร      
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี ณ โตนเลสาป 

(Tonlé Sap) (ทะเลสาบ เขมร) คลอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 5 จังหวัด คอื กํา
ปงธมกําปงชะนัง, โพธสิตัว,์ พระตะบอง และเสยีบเรยีบ ชมวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ของชาวเขมรที่ประกอบอาชพี ประมง ซึง่สรา้งที่พักอาศัยอยู่
กลางทะเลสาบมานานนับหลายสบิปีจากนัน้นํา ทา่นสักการะ องคเ์จก๊
องคจ์อม พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิพ์ระคู่บา้นคู่เมอืงเสยีบ เรียบเพือ่ความ
เป็นสริมิงคล   

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ (มือ้ที ่3) ณ รา้นอาหาร    
 ทีพั่ก  โรงแรม SIEM REAP VACATION / LOM ANGCHAN HOTEL   

(หรอืเทยีบเทา่) เช็คอนิ เก็บสมัภาระ พักผอ่นอธัยาศัย...ราตรสีวัสดิ ์ 
วนัทีส่อง ปราสาทบนัทายสร-ีนครวดั-นครธม (ปราสาทบายน )-ปราสาทตาพรม–พนมบาเค็ง–ชมโชวร์ะบําอปัสร  

                                                                                                                                                               (B/L/D) 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางเทีย่วชม ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) สรา้ง

ขึน้ในปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร์ (พ.ศ.1510) แตแ่ลว้เสร็จใน
สมัยพระเจา้ชยัวรมนัที ่5 ซึง่เป็นพระราชโอรส ปราสาทบนัทายสร ีหรอืที่
ชาวเขมรเรยีกวา่ "บนัเตยเ์สรย" แปลวา่ "ป้อมแหง่สตร"ี หรอื "ป้อม
ทีส่วยงาม" จากนั้นนําท่านชม สิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก ณ 
ปราสาทนครวดั ทีเ่ปรยีบเสมอืนวมิานของเทพเจา้สงูสดุ สรา้งโดยพระ
เจา้สุรยิวรมันที่ 2 นําชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ พรอ้มชมภาพ
แกะสลักอืน่ๆอกีมากมาย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) ณ รา้นอาหาร     
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพระนคร หรอื นครธม ชม สะพานนาคราช 

สะพานทีพ่ระเจา้ชยัวรมันที ่7 กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออก
เมอืงนครธม ชมประตเูมอืงทีม่ยีอดเป็นรูปพระโพธสิัตวห์ันพระพักตรไ์ป
ทัง้ 4 ทศิ ชม ปราสาทบายน ศนูยก์ลางของอังกอรธ์มหรอืนครธม ถอื
ว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร ต่อจากนั้นเดนิทางชม ปราสาทตา
พรหม สรา้งในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 เพือ่อทุศิถวายแด่
พระราชมารดา ชมความอศัจรรยข์องตน้ไมท้ีป่กคลมุตัวปราสาทเกอืบทัง้
หลัง จากนัน้นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาพนมบาเค็ง จุดเริม่ตน้แห่ง
อารายธรรมปราสาทขอม พรอ้มชมความงามววิทวิทัศน์ยามพระอาทติย์
ตกดนิ ณ จดุชมววิทีไ่ดช้ือ่วา่สวยงามทีส่ดุในเมอืงเสยีมเรยีบ 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ (มือ้ที ่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. อรณุสวัสดิย์ามเชา้ พรอ้มบรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่วัดใหม่ หรือทีรู่จั้กกันในนามว่า “Killing Field” 
สนามรบและสสุานของชาวเขมรทีม่กีารสูร้บและฆา่ลา้งเผ่าพันธุก์ันเอง
ในสมัยเขมรแดงปกครอง  ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื่อ
ผูเ้คราะห์รา้ย พรอ้มฟังบรรยายประวัติความเป็นมาจากเจา้หนา้ที่ 
จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงซือ้สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย ณ 
ตลาดปซาจะ๊ (PSA JA MARKET)  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่8) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ด่านปอยเปตพรอ้มอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโรงเกลอืสมควร 
แกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ       

20.00น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพทกุทา่น พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
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**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้**  
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่รถตูป้รับอากาศ / รถบสัปรับอากาศทอ้งถิน่  2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ       
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ         
5. คา่ผา่นดา่น V.I.P ชายแดนไทย – กมัพชูา (ปอยเปต) 6. คา่มัคคเุทศกใ์นการนําเทีย่วและบรกิาร     
7. คา่รักษาพยาบาลระหวา่งการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขกรมธรรม)์         
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์      
9. คา่เครือ่งดืม่และขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดนิทาง      
          

ราคาทวัรไ์มร่วม        
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี)       
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่     
3. คา่วซีา่ 1,700 บาท (กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดถ้อืพาสปอรต์ไทย)     
4. คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์    
5.  กรณีเป็นชว่งเทศกาล ทางเราจะเก็บ Passport เลม่จรงิถา้ลกูคา้ไมส่ะดวกสง่เป็นEMS มาทางเราคดิคา่บรกิารไปรับหนังสอื   
 เดนิทาง เลม่ละ 200 บาท / เลม่   
 
เอกสารประกอบการเดนิทาง   

• หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน   

 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  ชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน 
*  หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯจะทําการออกตั๋ว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง   

 กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทางสามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง  
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้  

 กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้ 
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านั้น หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้ 
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ 

 กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี   
 
ข ัน้ตอนการยกเลกิทวัร ์  

1. ยกเลกิทัวรภ์ายใน 45 วันทําการกอ่นการเดนิทางบรษัิทฯยดึเงนิมัดจําทัง้หมด    
**ชว่งเทศกาล วันหยดุนักขัตฤกษ์ วันหยดุ Long Weekend **  

2. ยกเลกิทัวรภ์ายใน 30 – 15 วันทําการกอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ยดึเงนิมัดจําทัง้หมด   
3. ยกเลกิทัวรภ์ายใน 14 วันทําการกอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 
4. การไมม่าชําระเงนิตามกําหนดนัดหมาย บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิทัวรแ์ละยดึเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
กรณียกเลกิการเดนิทางหลังจากการจองสมบรูณ์แลว้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนียมอยา่งนอ้ยทา่นละ 500 บาท 
หากมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เชน่ต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีส่ายการบนิ โรงแรม เรยีกเก็บ และหากมกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิเดนิทางตอ้งใชส้ทิธภิายใน 45 วัน นับจากวันจองหากเกนิกําหนดดังกลา่วถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์
 
 
 
 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศกมัพูชา 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศกมัพูชาทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศกมัพูชาเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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หมายเหต ุ 
1.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการโดยคํานงึถงึความสะดวกและความปลอดภยั 
 ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
3. บรษิทัไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณ์สุดวสิยัทีไ่ม่อาจแกไ้ขไดห้รอืกรณีทีสู่ญหายหรอืไดร้บับาดเจ็บที ่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของมคัคเุทศก ์และเหตกุารณ์บางอยา่ง เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การชมุนุมประทว้ง ฯลฯ 

4. กรณีเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศน ัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตผุลใดก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่ 
 อยูน่อกเหนอือํานาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่น 
5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ตา่งประเทศ และจากการปรบัขึน้คา่นํา้มนัของสายการบนิ 
6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ม ือ่ทา่นเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ทา่นงดใชบ้รกิารใดหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

*** ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมในกรณีทีม่กีารจองตํา่กวา่ 15 ทา่น*** 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


