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 เร ิม่ตน้เพยีง 11,900.- 

 

 

กมัพูชา เสยีมเรยีบ 2 วนั 1 คนื  

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ไฮไลทท์วัร ์กมัพูชา เสยีมเรยีบ 
• ลอ่งเรอืโตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ชมวถิชีวีติชาวประมง 
• เยอืน วดัใหม ่สิง่เตอืนใจในอดตีของชาวกัมพชูา 
• ชม โชวร์ะบ าอัปสรา ความงดงามแหง่ศลิปะเขมร Light & Sound 
• ทอ่งแดนอารยธรรมโบราณแหง่กัมพชูา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสร ี
• ชม ปราสาทนครวดั สิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

วนัที ่11-12 สงิหาคม 61 12,900.- 

วนัที ่18-19 สงิหาคม 61 11,900.- 

วนัที ่25-26 สงิหาคม 61 11,900.- 

วนัที ่06-07 ตลุาคม 61 12,900.- 

วนัที ่20-21 ตลุาคม 61 14,900.- 

วนัที ่03-04 พฤศจกิายน 61 12,900.- 

วนัที ่10-11 พฤศจกิายน 61 12,900.- 

วนัที ่17-18 พฤศจกิายน 61 12,900.- 

วนัที ่24-25 พฤศจกิายน 61 12,900.- 

วนัที ่01-02 ธนัวาคม 61 12,900.- 

วนัที ่08-09 ธนัวาคม 61 15,900.- 

วนัที ่09-10 ธนัวาคม 61 15,900.- 

วนัที ่15-16 ธนัวาคม 61 12,900.- 

วนัที ่22-23 ธนัวาคม 61 12,900.- 

วนัที ่29-30 ธนัวาคม 61 18,900.- 

วนัที ่30-31 ธนัวาคม 61 18,900.- 

วนัที ่31 ธนัวาคม-01 มกราคม 62 18,900.- 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 400 บาท 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ - ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม - วดัใหม ่- ตลาดซาจะ๊ 

- ชมโชวร์ะบ าอปัสรา 

05.30 

น. 

พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์F สายการบนิ บางกอก
แอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

08.00 

น. 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG903 

(บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

09.10 

น. 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ ประเทศกมัพูชา ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

รับกระเป๋าสัมภาระ จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบน ้าจดื ลอ่งเรอื ชม

ทัศนียภาพเหนือทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โตนเลสาบเป็นแม่น ้าธรรมชาต ิและเป่ียม

ดว้ยระบบนเิวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นัน้อุดมดว้ยพันธุป์ลามากกว่า 300 ชนดิ บนพืน้ที่ประมาณ 7,500 

ตารางกโิลเมตร และมีความยาวถงึ 500 กโิลเมตร โตนเลสาบจงึเป็นลักษณะภูมปิระเทศที่ส าคัญที่สุดใน

ประเทศกัมพูชาที่หล่อเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่โดยรอบนี้เป็นพัน ๆ คน ในพื้นที่ของแม่น ้าโตนเลสาบมี

ชาวประมงนับหมืน่ชวีติที่อาศัยอยู่ มีชุมชนที่เรียกว่าหมู่บา้นลอยน ้า นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน ส านักงาน

ราชการ โบสถ ์เชน่เดยีวกนักบัชมุชนทีอ่ยูบ่นบก ชมุชนนีผู้ค้นอยูต่ามแบบพอเพยีงโดยอาศัยอยูใ่นบา้นลอยน ้า

เคลือ่นทีไ่ปตามระดับน ้าขึน้ลงของแมน่ ้าโตนเลสาบและประกอบอาชพีประมง เลีย้งปลา ใหท้่านสมัผัสวถิชีวีติ

ของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ น าทา่นกลับสูต่ัวเมอืง 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ - ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม 
- วัดใหม ่- ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชวร์ะบ าอปัสรา ✈ 

🍽 🍽 CITY ANGKOR 
HOTEL 4* HOTEL  

OR SAME 

2 
ปราสาทบนัทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - 
นครวัด - เสยีมเรยีบ - กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈    
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊กองค์จอม  (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm) พระพุทธรูปคู่พี่นอ้ง

เปรยีบเสมอืนศาลหลักเมอืงและเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของชาวเสยีมเรยีบมาอยา่งชา้นาน  จากนัน้น า

ทา่นชม วัดใหม ่(Wat Thmei) เป็นวัดทีส่รา้ง เมรุสุ าหรับเก็บกระดกูชาวเขมรทีไ่มย่อมออ่นนอ้มในการเขา้เป็น

สมาชกิของเขมรแดง จงึเกดิการฆา่ลา้งเผ่าพันธข์ึน้ โดยเฉพาะพวกชนชัน้ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทหารและ

ประชาชน ภายในวัดยังมกีารจัดแสดงรปูภาพเกีย่วกับเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ดว้ย  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาด

ซาจ๊ะ (Psachas Market) เชญิท่านช็อปป้ิงเลือกซื้อสนิคา้ทอ้งถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืด

ลวดลายนครวัด ไมแ้กะสลัก ผา้พันคอ อืน่ๆมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนอูาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิพรอ้มชมโชว์

อปัสราการแสดงนาฎศลิป์เขมรโบราณทีง่ดงามและออ่นชอ้ย 

พกัที ่
 CITY ANGKOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว, เมอืงเสยีมเรยีบ 

วนัที ่2 
ปราสาทบนัทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวดั - เสยีมเรยีบ - 

กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชมปราสาทหนิทรายสชีมพู ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) ซึง่มคีวามหมายว่าปราสาทแห่ง

สตร ีหรอืป้อมปราการแหง่สตร ีปราสาทนี้สรา้งในรัชสมัยพระเจา้ชยัวรมนัที ่4 ปราสาทบันทายสรไีดช้ือ่วา่เป็น 

รัตนชาตแิห่งปราสาทขอม เพราะลวดลายสว่นใหญ่เป็นการน าเอาศลิปะยคุเกา่มาเป็นตน้แบบเชน่ ลายกา้นขด 

ลายกา้นตอ่ดอก ลวดลายทีป่ระดับบนตัวปราสาทมคีวามออ่นชอ้ยงดงาม ชา่งไดแ้กะสลักอยา่งวจิติรบรรจง จน

ท าใหเ้หล่านางอัสรา และเทพธดิาที่ประดับบนผนังปราสาทดูราวมชีวีติจรงิๆ น าทุกท่านเดนิทางต่อไปยัง

อาณาจักรขอมอันรุง่เรอืง รถคณะทัวรจ์ะแลน่ผา่นชมสะพานนาคราช สะพานขา้มเพือ่เขา้สูต่ัวนครธม ดา้นหนึง่

เป็นศลิาสลักเป็นรูปเทวดาก าลังฉุดนาค ส่วนอกีดา้นหนึง่เป็นรูปอสูรซึง่มขีนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจรงิ

รวมกันถงึ 108 ตน และผ่าน ประตูเมอืง ทีม่ยีอดเป็นรปูพระโพธสิัตวห์ันพระพักตรไ์ปทัง้ 4 ทศิทีว่จิติรพสิดาร

กว่าในประตูเมอืงต่างๆ ทีท่่านเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมอืงหลวงโบราณของอาณาจักรเขมร

ซึง่ไดก้อ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 เมือ่พระองคข์บัไลก่องทัพจามออกจากเมอืงนครในปี ค.ศ. 1181 และ

พระองคไ์ดข้ยายบรเิวณใกลเ้คยีงของเมอืงทีส่รา้งขึน้เป็นก าแพงป้อมปราการในแต่ละดา้น 3 กม.  จากนัน้น า

ทา่นชม ปราสาทบายน (Bayon Temple) ศนูยก์ลางขององักอรธ์มหรอืนครธม ยอดปราสาทขนาดยกัษ์ทุก

หลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร ์4 หนา้ ผนังดา้นล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึง่เป็นภาพ

แสดงชวีติประจ าวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม (เวยีดนาม

โบราณ) ซึง่เปรยีบเสมอืนการบนัทกึประวัตศิาสตรอ์นัยิง่ใหญเ่กรยีงไกรของเขมรไว ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ตอ่จากนัน้น าทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถ่กูทิง้รา้งมานานถงึ 500 ปี สรา้งขึน้ใน

ปี พศ.1729 เป็นปราสาทหนิในยคุสดุทา้ยของอาณาจักรขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพทุธ

ศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทัง้ปราสาทและวดัทางพทุธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมภีาพแกะสลักอนั

เป็นเรือ่งราวทางพุทธประวัต ินกิายมหายาน ทัง้หนา้บัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 8 ที่ทรง

เลือ่มใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลักบางภาพไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัศาสนาฮนิดู สว่นพระพุทธรูป 

ก็ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ จากนัน้ชม ลานพระเจา้ขีเ้รือ้น และสว่นส าคัญของทรปิทีเ่ป็นสิง่มหัศจรรยข์อง

โลกที ่ปราสาทนครวดั (Angkor Wat) ซึง่สรา้งในกลางพุทธศตวรรษที ่17 ในรัชสมัยของ พระเจา้สรุยิวร

มนัที ่2 เพือ่บชูาแด่ พระวษิณุ หรอื พระนารายณ์ ชมรปูสลักนางอัปสรนับหมืน่องค์ ชมภาพแกะสลักนูนต ่า ซึง่

มคีวามยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกีย่วกับพระราชกรณียกจิของพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 และเรือ่งราว

จากวรรณคดเีรือ่ง รามายณะ รปูแกะสลักทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุก็คอืรูปทีเ่ทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรดว้ยเขาพระ

สุเมรุ และยังมรีูปแกะสลักนางอัปสรอีกถงึ 1,635 นาง  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิสยีมเรยีบ 

1 9 .4 0 

น. 

 ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG908 

 (บรกิารอาหาร และ น า้ด ืม่บนเครือ่ง) 

20.40 

น.  

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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                             โปรแกรม : กมัพูชา เสยีมเรยีบ 2 วนั 1 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น 
 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่2 

ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วันที ่11-12 สงิหาคม 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 5,000.- 1,000.- 

วันที ่18-19 สงิหาคม 61 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 5,000.- 1,000.- 

วันที ่25-26 สงิหาคม 61 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 5,000.- 1,000.- 

วันที ่06-07 ตลุาคม 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.- 

วันที ่20-21 ตลุาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 6,000.- 1,000.- 

วันที ่03-04 พฤศจกิายน 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.- 

วันที ่10-11 พฤศจกิายน 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.- 

วันที ่17-18 พฤศจกิายน 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.- 

วันที ่24-25 พฤศจกิายน 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.- 

วันที ่01-02 ธันวาคม 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.- 

วันที ่08-09 ธันวาคม 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 7,000.- 1,000.- 

วันที ่09-10 ธันวาคม 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 7,000.- 1,000.- 

วันที ่15-16 ธันวาคม 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.- 

วันที ่22-23 ธันวาคม 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.- 

วันที ่29-30 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 7,000.- 1,000.- 

วันที ่30-31 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 7,000.- 1,000.- 

วันที ่31 ธันวาคม-01 
มกราคม 62 

18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 7,000.- 1,000.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 3,900.-  / ทา่น *** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศกมัพูชาปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

                                ***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ 

ทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น / หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
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4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 400 บาท ตอ่ทา่น / ทรปิ 

 

เง ือ่ไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกมัพชูา 

ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคืนไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท 

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 
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11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เที่ยวบนิ และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศกัมพูชามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ 

Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวาง

รปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 


