
 

ราคาทัวร ์ผู้ใหญ่ / เด็ก  กุมภาพันธ ์2566 – มถิุนายน 2566 
(ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาล) 

พักเด่ียวจ่ายเพิม่ 

2 – 3 ท่าน 15,900  บาท / ท่าน 3,000  บาท / ท่าน 

4 – 5  ท่าน 11,400  บาท / ท่าน 3,000  บาท / ท่าน 

6 – 7 ท่าน 10,400  บาท / ท่าน 3,000  บาท / ท่าน 

8 – 9 ท่าน   9,900  บาท / ท่าน 3,000  บาท / ท่าน 
วันที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 ตลาดโรงเกลือ – ด่านปอยเปต – ปราสาทนครวัด  
– ศาลองคเ์จกองคจ์อม   

X   
Angkor Holiday Hotel หรือ   

Smiling Hotel & Spa 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 

ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทตาพรหม – นครธม  
– ปราสาทบายน – ปราสาทพิมานอากาศ – ลานช้าง  
– ลานพระเจ้าขีเ้รือ้น – ชมพระอาทติยต์กเขาพนม 
บงแคง 

 

   
Angkor Holiday Hotel หรือ   

Smiling Hotel & Spa 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 ล่องเรือโตนเลสาบ – ช้อปป้ิงตลาดซาจ๊ะ – ด่านปอย
เปต – ตลาดโรงเกลือ  

  X  

กรุณาเตรยีมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ านวนเงนิ  600  บาท/คน ตลอดการเดินทาง 



 
โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก     ตลาดโรงเกลือ – ด่านปอยเปต – ปราสาทนครวัด – ศาลองคเ์จกองคจ์อม  
......... น.  เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจา้หนา้ที่ของทางบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบั น าท่าน 

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา น าท่านขึน้รถปรับอากาศท้องถิ่น 
เดินทางสูเ่มืองเสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่1) 
บ่าย 

  

น าท่านชม นครวัด หรือปราสาทนครวัด เป็นสิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของโลก เป็นหนึ่งใน
เจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกที่ถูกบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกภายใตช้ื่อ "เมืองพระนคร" ตวัเทวสถานถือเป็นที่สุดของ
สถาปัตยกรรมเขมรในสมยัที่ยงัรุง่เรืองในอาณาบรเิวณปราสาทอนักวา้งใหญ่ ไดถ้กูก่อสรา้งดว้ยหินทรายขนาด
มหึมา น ามาเรียงรายต่อกันและสลกัลวดลายอย่างงดงาม กว่าจะไดห้ินมาแต่ละกอ้นตอ้งชักลากมาจากเขา
พนมกุเลน ซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง 50 กิโลเมตร ตอ้งใชแ้รงงานคนและสตัวม์านับไม่ถว้น ใชช้่างแกะสลกั 5,000 
คน ใชเ้วลาสรา้งรว่ม 100 ปี การจะน าหินขนาดใหญ่แต่ละกอ้นมาสรา้งเป็นปราสาทที่งดงามไดข้นาดนี ้จะตอ้ง
มีการวางผงัแบบแปลนในการก่อสรา้งมาเป็นอย่างดี ซึ่งถือไดว้่าเป็นฝีมือของวิศวกรชัน้เอกในสมยันัน้กันเลย
ทีเดียว ตวัปราสาทสงู 60 เมตร ตัง้อยู่บนฐานสงูตามคติของศนูยก์ลางจกัรวาลลอ้มรอบดว้ยปราสาท 5 หลงั มี
คนู า้ลอ้มรอบตามแบบอย่างของมหาสมทุรที่ลอ้มรอบเขาพระสเุมรุ ก าแพงดา้นนอกลว้นแต่เป็นงาน  แกะสลกั
เก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระเจา้สรุิยวรมนัที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องรามายณะ รูปแกะสลกัที่มี
ชื่อที่สดุก็คือรูปที่เทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรดว้ยเขาพระสเุมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันางอปัสรอีกถึ ง 1,635 
นาง ที่ทัง้หมดแต่งกายและทรงผมไม่ซ  า้กันเลย ลองหาดูกันใหดี้ๆ จะมีนางอัปสรที่ยิม้เห็นฟันเพียงองคเ์ดียว



เท่านัน้ ปราสาทนครวดัไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาที่ส  าคัญเพียงแห่งเดียวที่
ยงัเหลือรอดมาจนถึงปัจจบุนั และไดก้ลายมาเป็นสญัลกัษณข์องประเทศกมัพชูา  

 น าท่านชม ศาลองคเ์จกองคจ์อม เป็นที่รูจ้กัในสมยัพระเจา้ชยัวรมันที่ 2 มีธิดาอยู่ 2 พระองค ์ด ารงต าแหน่ง
แม่ทพั มีความสามารถในเรื่องของการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของขา้ศึกศตัรู เป็นผูท้ี่มีจิตใจงดงามเป็น
อย่างมากในยามว่างเวน้จากศึกสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนที่ไม่ไดท้ าความผิดที่รา้ยแรงมาก พระองคก์็จะ
ขออภยัโทษใหจ้ึงเป็นที่เคารพรกันบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอย่างมาก 400 ปีต่อมา กมัพชูาเปลี่ยนมา
นบัถือศาสนาพทุธ และไดม้ีการศึกษาประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นว่าเป็นบุคคลตวัอย่างที่ประพฤติ
ตนดีมาก จึงไดม้ีการสรา้งรูปเคารพเป็นองคใ์หญ่แทนเจา้เจก องคเ์ล็กแทนเจา้จอม สมัยก่อนเจา้เจกเจา้จอม
ไม่ไดป้ระดิษฐานอยู่บรเิวณนี ้อยู่ในนครวดัคนโบราณเลยยา้ยมาอยู่ที่นี่เพื่อความสะดวกในการเคารพบชูา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่2) 
 น าท่านพักที ่  Angkor Holiday Hotel หรือ Smiling Hotel & Spa หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
วันทีส่อง     ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทตาพรหม – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทพิมานอากาศ – ลาน

ช้าง – ลานพระเจ้าขีเ้รือ้น – ชมพระอาทติยต์กเขาพนมบาเค็ง 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
 น าท่านชม ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินที่ถือไดว้่างดงามที่สดุใน ประเทศกมัพชูา 

มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สรา้งเสร็จแลว้กว่า 1,000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมี
ความคมชดั เหมือนกบัสรา้งเสร็จใหม่ๆ ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตียไสร หมายถึง 
ปราสาทสตร ีหรือปอ้มสตรีอยู่ห่างจากตวัเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร 
ใกลก้บัแม่น า้เสียมเรียบในบรเิวณที่เรียกว่า อิศวรปรุะ หรือเมืองของพระอิศวรนั่นเอง 

 น าท่านชม ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหมจดัไดว้่าเป็นวดัในพทุธศาสนา และเป็นวิหารหลวงในสมยัพระ
เจา้ชยัวรมนัที่ 7 ทางเขา้ประกอบดว้ยโคปรุะชัน้นอกและชัน้ใน บรเิวณผนงัที่อยู่เชื่อมระหว่างโคปรุะชัน้นอกและ



ชัน้ใน มีการสลกัภาพตามคติธรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1729 
เพื่ออทุิศใหแ้ก่พระราชมารดาของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 คือพระนางชยัราชจุฑามณีผูเ้ปรียบประดจุกับพระนาง
ปรชัญา ปรมิตา ซึ่งหมายถึงเมื่อพระองคเ์ป็นอวตารของพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร พระราชมารดาของพระองค์
จึงเปรียบดงัพระนางปรมิตาเช่นกนั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่4) 
บ่าย 

  น าท่านชม นครธม นครธมมีความหมายว่า เมืองใหญ่ (ธม แปลว่า ใหญ่) นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสดุทา้ย 
และเมืองที่เขม้แข็งที่สดุของอาณาจกัรขะแมร์ สถาปนาขึน้ในปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที่ 
7 มีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของนครวดั ภายในเมืองมีสิ่งก่อสรา้งมากมาย
นบัแต่สมยัแรกๆ และที่สรา้งโดยพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 และรชัทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลกัของพระ
เจา้ชยัวรมนั เรียกว่า ปราสาทบายน และมีพืน้ที่ส  าคญัอื่นๆ รายลอ้มพืน้ที่ชยัภมูิถดัไปทางเหนือ จดุเด่นท่ีสดุคือ
ทางเขา้ดา้นใต ้ที่มีลกัษณะเป็นหนา้ 4 หนา้ ก่อนจะเขา้สูบ่รเิวณนีจ้ะเป็นแถวของยกัษ ์(อสรู) ทางดา้นขวา และ
เทวดาทางดา้นซา้ยเรียงรายแบกพญานาคอยู่สองขา้งสะพาน เมื่อเขา้สู่ใจกลางนครธมจะพบสิ่งก่อสรา้ งต่างๆ 
บรเิวณประตดูา้นใตน้ีไ้ดร้บัการอนรุกัษฟ้ื์นฟไูวไ้ดดี้กว่าบรเิวณอ่ืนๆ อีก 3 ดา้น 

 น าท่านชม ปราสาทบายน ปราสาทบายนอยู่ในบริเวณใจกลางของนครธม สรา้งในปีพุทธศตวรรษที่ 18 รชั
สมัยของพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็นปราสาท
หลวงประจ ารชัสมัยพระเจา้ชยัวรมันที่ 7 ปราสาทบายนถูกสรา้งโดยการน าหินมาวางซอ้นๆ กนัขึน้เป็นรูปร่าง 
แมจ้ะเป็นปราสาทไม่ใหญ่โตเท่านครวดัแต่มีความแปลก และดลูีล้บัทัง้ปราสาทมีแต่ใบหนา้คน  หากขึน้ไปยืน
อยู่ภายในปราสาทนีไ้ม่ว่ามมุไหนก็หาไดร้อดหลดุพน้จากสายตาเหล่านีไ้ดเ้ลย คนส่วนมากเชื่อกนัว่ายิม้บายน
คือการจ าลองใบหนา้ของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 มาไวบ้นยอดปรางคท์ัง้ 4 ทิศ โดยสายตาที่มองลงต ่านัน้เป็นการ



มองราษฎร ส่วนจ านวนปรางค ์54 ยอดที่มีแต่ดัง้เดิมนัน้แทนจ านวนจงัหวดั 54 จงัหวดัที่พระเจา้ชยัวร มนัที่ 7 
ปกครองในยคุนัน้  

 
 
 
 
 
 
 
 

  น าท่านชม ปราสาทพิมานอากาศ เป็นปราสาทหลงัเดียวที่ก่อสรา้งดว้ยหินทรายอยู่บนฐานศิลาแลง ซอ้นกนั
เป็น 3 ชัน้ คลา้ยปิรามิด เป็นศิลปะแบบคลงั มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผา้มีบนัไดลาดชนัทัง้ 4 ดา้น ส่วนทางเขา้
ชมพระราชวงัตอ้งเดินผ่านฐานขึน้บนพลบัพลาสงูไปตามบนัไดครุฑ เพราะพระราชวงันีต้อ้งอยู่บนพลบัพลาสงู 
เมื่อขึน้ไปสู่พลบัพลาสงูจะเห็นประติมากรรมรูปสิงห ์ศิลปะสมยับายนยืนผงาดอยู่เชิงบันไดทัง้สองขา้ง บนฐาน
พลบัพลาสูงแห่งนีย้ังมีร่องรอยการปลุกสรา้งพลับพลาในรชัสมัยของพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 ใหอ้อกว่าราชการ
ตรวจพลสวนสนาม หรือประกอบพิธีทางศาสนา 

 น าท่านชม ลานช้าง อยู่ในกลุ่มปราสาทนครธม  เป็นศิลปะแบบบายน เชื่อกันว่า ลานช้าง คือฐานของ
พระราชวังของขอม ที่ตัวปราสาทอันสรา้งดว้ยไมถู้กท าลายไปหมดแลว้ เหลือแต่แนวฐานหิน ยาวกว่า 300 
เมตร สงู 2 เมตร ประดบัตกแต่งและแกะสลกัเป็น ครุฑแบก ยกัษ์แบก รูปหงส ์รูปมา้หา้หวั และที่โดดเด่นที่สุด 
คือ รูปชา้ง จึงถกูเรียกว่าเป็นลานชา้ง เป็นที่ส  าหรบัใหอ้งคพ์ระมหากษัตรยิน์ั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การ
ซอ้มรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ ตลอดจนการตอ้นรบัพระราชอาคนัตกุะ ใกล้ๆ  กนักบัลานชา้งเป็น ลานพระ
เจ้าขีเ้รือ้น ซึ่งเป็นศิลปะแบบบายน อยู่ในเขตปราสาทนครธมเช่นเดียวกนั มีความยาว 25 เมตร สงู 6 เมตร มี
ภาพแกะสลกับอกเล่าเรื่องราวต่างๆ มากมายบนผนงั มีทางเขา้ไปในเขาวงกตของลานพระเจา้ขีเ้รือ้นดา้นล่าง 
เดินเข้าไปตามทางที่ปูด้วยไม้ ด้านบนมีพระเจ้าขี ้เรือ้นนั่ งอยู่ สาเหตุที่ เรียกกันว่าลานพระเจ้าขี ้เรือ้นนั้น 
เนื่องจากเดิมลานนีม้ีประติมากรรมลอยตัวรูปบุคคลนั่งชันเข่า ตั้งอยู่แต่เทวรูปองคน์ี ้มีรอยกระด ากระด่าง



เหมือนคนเป็นโรคเรือ้น ทัง้นีเ้ทวรูปพระเจา้ขีเ้รือ้นที่ตัง้วางไวปั้จจุบนัเป็นองคจ์ าลอง ส่วนองคจ์ริงจดัแสดงไวท้ี่
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกรุงพนมเปญ 

 น าท่านเดินทางไปชมพระอาทิตยต์กที่ เขาพนมบาเค็ง ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวของบารายตะวนัตกขนาด
ใหญ่ และปราสาทนครวดัไดอ้ย่างชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่5) 
 น าท่านพักที ่  Angkor Holiday Hotel หรือ Smiling Hotel & Spa หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
วันทีส่าม     ล่องเรือโตนเลสาบ – ช้อปป้ิงตลาดซาจ๊ะ – ด่านปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 น าท่าน ล่องเรือโตนเลสาบ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตอนใตข้องเมืองเสียมเรียบประมาณ 15 กิโลเมตร ตัง้อยู่

บรเิวณตรงกลางของประเทศกมัพชูา มีพืน้ที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร มีความลกึโดยประมาณ 10 เมตร 
เป็นทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณลักษณะพิเศษของโตนเลสาบแห่งนีคื้อ เป็น
เสมือนแก้มลิงธรรมชาติที่คอยรับน า้จากแม่น า้โขง ซึ่งแม่น า้โขงจะไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพืน้ที่ 5 จงัหวดัของกัมพชูา ไดแ้ก่ ก าปงธม ก าปงชนงั โพธิสตัว ์พระตะบอง และเสียมเรียบ  โตนเล
สาบยังถือว่าเป็นอู่ขา้วอู่น า้ที่ส  าคัญของชาวกัมพูชา มีปลาน า้จืดชุกชุมมากถึง 300 ชนิด ชาวบา้นที่อาศัยอยู่
บรเิวณนีส้ว่นใหญ่จะเป็นชาวกมัพชูาที่มีเชือ้สายเวียดนาม และประกอบอาชีพชาวประมงเป็นหลกั ระหว่างทาง
จะเห็นไดว้ฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นละแวกนีท้ี่อาศัยอยู่บนเรือ หรือบนแพ มีชุมชนลอย
น า้ขนาดใหญ่นบัรอ้ยครวัเรือน ไม่ต่างจากชมุชนที่อาศยัอยู่บนบก  

  น าท่านสู ่ตลาดซาจ๊ะ แหลง่ซอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สดุ เป็นตลาดเก่าแก่ ที่มีอาคารรา้นคา้ที่ สรา้งในยคุที่ฝรั่งเศส
เขา้มาปกครอง รูปทรงทางสถาปัตย์ส่วนมากจึงออกไปแนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ะจะขายที่ระลึกที่เป็นสินคา้
พืน้เมืองของเขมร ดา้นหนา้ตลาดจะเป็นผลิตภณัฑข์องแหง้จากโตนเลสาบ ไดแ้ก่ปลากรอบ หรือปลาย่าง ปลา



ช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลาที่อยู่ในโถ เช่น ปลารา้ ปลาหมกัชนิดต่างแบบเขมร ลึกเขา้ไปในตลาดจะเป็น
ตลาดสดขายพวกพืชผกั และผลไมต่้างๆ บางอย่างก็น าเขา้จากไทย สว่นอีกซีกหนึ่งจะเป็นตลาดปลาสดๆ ที่มา
จากทะเลสาบโตนเล มีปลาหลากหลายชนิดมาก เด่นๆ ก็มีปลาเนือ้อ่อน ปลาดกุ ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย 
ช่วงเย็นๆ บรเิวณหนา้ตลาดจะคกึคกัไปดว้ยคนทอ้งถิ่น 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่7) 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่ด่านชายแดนปอยเปต เพื่อผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองกลบัสูป่ระเทศไทย  
......... น. เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ ** 

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง น าเทีย่วตลอดเส้นทาง 
• ค่าทีพั่ก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE 
BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือ
เต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ 
TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 7 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 
• ค่าไกดน์ าเทีย่วกัมพูชา และเจ้าหน้าที ่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับ

เงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทาง
ร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการทีเ่กี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ 
ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

• ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
 



อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
• ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-กรุงเทพฯ และค่าภาษีสนามบิน  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
• ค่าทปิไกด,์ คนขับรถ 600 บาท / ท่าน / ทริป 
• ค่าประกัน COVID 19 ราคาเร่ิมต้นที ่250 บาท 
• หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ กัมพูชา มีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
• ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย(ในกรณีที่

ต้องตรวจ) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 %  

เงือ่นไขการท าการจอง และ ช าระเงนิ 
1. ในการจองครัง้แรก ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) พร้อมส่งส าเนา
หนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย  
2. ช าระสว่นที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร ์(โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ อาทิ ค่ามดัจ าบตัรโดยสารเครื่องบิน, ค่าโรงแรม
ที่พกั) 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท์ี่ซือ้ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิ มัดจ า
ค่าบรกิาร ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโคช้, รา้นอาหาร) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
เงื่อนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
5. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 หนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) มีอายเุดินทางมากกว่า 6 เดือน 
คณะทวัรค์รบ ตามเงื่อนไขของรายการ ออกเดินทาง 
บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของทางบรษิัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บรษัิทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้อั 
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้  
ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
เอกสารในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
2. เอกสารการฉีดวคัซีนโควิด 19 แบบภาษาองักฤษ 

 

 
 
 
 

** ก่อนท าการจองทวัรท์ุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก ** 


