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ก ำหนดวั นดดว นดาำ :  กรกฎำคม: 07-09 / 21-23 ก.ค. 60 12,900.- 
ก ำหนดวั นดดว นดาำ :  ส น หนำคม: 04-06 / 18-20 ส.ค. 60 12,900.- 
ก ำหนดวั นดดว นดาำ :  ก นดยำยด: 01-03 / 15-17 ก.ย. / 29 ก.ย.-01 ต.ค. 60 12,900.- 
 

  โปรแกรมกำรดวนดาำ  ดชำ้ ดาีย่  ค ำ่ โร แรมาีพ่ นก 

1 

กรงุเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม -  

พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิงักอร ์- ลอ่งเรอืโตนเลสาบ -  

ชมโชวร์ะบ าอปัสรา 

✈ O O CITY ANGKOR HOTEL 

2 
ปราสาทบนัทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน -  

ปราสาทตาพรหม - นครวดั 
O O O CITY ANGKOR HOTEL 

3 

Wat Thmey ทุง่สงัหาร - ตลาดซาจ๊ะ - ศนูยฝึ์กวชิาชพี -  

บารายตะวันตก - พพิธิภณัฑส์งคราม -  

ศนูยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม - เสยีมเรยีบ - กรงุเทพฯ 

O O O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก นมพูชำ ดสยีมดรยีบ 
3 ั นด 2 คดื (WE) 

โวยสำยกำรบนดไายสมำยล ์

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/
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ั นดแรก กร ุดาพฯ - ดสยีมดรยีบ - ศำลอ คด์จก๊ อ คจ์อม - พนพนธภ นณฑส์ถำดแหน ่ชำตนอ น กอร ์- 

ลอ่ ดรอืโตดดลสำบ - ชมโชัร์ะบ ำอ นปสรำ 

04.30 ด.

  

คณะมาพรอ้มกันที่ า่ำอำกำศยำดสุัรรณภูม น ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 

เคานเ์ตอร ์E เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ ไายสมำยล ์(THAI SMILE) โดยมเีจา้หนา้ที่

ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับ

ทกุทา่น 

 

07.25 ด.

  

น าท่านเดินทางสู่ ดมอื ดสยีมดรยีบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบนิ ไายสมำยล ์

เทีย่วบนิที ่WE588 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท ี

 

08.20 ด. เดนิทางถงึ าำ่อำกำศยำดดำดำชำตนดสยีมดรยีบ ประเทศกัมพูชา น าท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  จากน าท่านเขา้สู่ตัวเมอืงเสยีมเรยีบ อกีหนึ่งเมอืง

ส าคัญทีเ่ป็นทีต่ัง้ของนครวัด นครธม และปราสาทสมัยอาณาจักรขอมโบราณอืน่ ๆ ทีเ่ป็น

สว่นหนึง่ของเมอืงพระนคร แหล่งมรดกโลกของประเทศกัมพูชา  น าท่านสักการะ ศำล

อ คด์จก๊ อ คจ์อม พระพุทธรูปคูพ่ีน่อ้งเปรยีบเสมอืนศาลหลักเมอืงและเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิ์

คูบ่า้นคู่เมอืงของชาวเสยีมเรยีบมาอยา่งชา้นาน  น าท่านชม พนพนธภ นณฑส์ถำดแหน ่ชำตน

อ น กอร ์(Angkor National Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใตม้กีารรวบรวมวัตถุโบราณและน าเสนอเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชนชาตกิัมพูชา

ทางดา้นวัฒนธรรม สังคม การปกครอง ความเชือ่และศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณ

โดยเฉพาะอย่างยิง่การสรา้งปราสาทนครวัด และชมพระพุทธรูปเก่าแก่นับพันองค์ ที ่

รวบรวมไว ้มกีารจัดแสดงไดอ้ยา่งงดงาม  

 

กลำ ั นด บรนกำรอำหนำรกลำ ั นด ณ ภ นตตำคำร   

บำ่ย จากนั้นเดนิทางต่อไปยัง โตดดลสำบ ทะเลสาบน ้าจืด ล่อ ดรอื ชมทัศนียภาพเหนือ

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โตนเลสาบเป็นแม่น ้าธรรมชาต ิและ

เป่ียมดว้ยระบบนเิวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นัน้อดุมดว้ยพันธุป์ลามากกว่า 300 ชนดิ 

บนพืน้ทีป่ระมาณ 7,500 ตารางกโิลเมตร และมคีวามยาวถงึ 500 กโิลเมตร โตนเลสาบจงึ

เป็นลักษณะภมูปิระเทศทีส่ าคญัทีส่ดุในประเทศกมัพชูาทีห่ลอ่เลีย้งชาวกมัพชูาทีอ่าศัยอยู่

โดยรอบนีเ้ป็นพัน ๆ คน ในพืน้ทีข่องแมน่ ้าโตนเลสาบมชีาวประมงนับหมืน่ชวีติทีอ่าศัยอยู ่

มีชุมชนที่เรียกว่าหมู่บา้นลอยน ้ า นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน ส านักงานราชการ โบสถ ์

เชน่เดยีวกันกับชมุชนทีอ่ยู่บนบก ชมุชนนี้ผูค้นอยู่ตามแบบพอเพยีงโดยอาศัยอยู่ในบา้น

ลอยน ้าเคลื่อนที่ไปตามระดับน ้าขึน้ลงของแม่น ้าโตนเลสาบและประกอบอาชพีประมง 

เลีย้งปลา ใหท้า่นสมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ น าทา่นกลับสูต่ัวเมอืง 

 

ค ำ่   บรนก ำรอำหนำรค ่ ำ  ณ  ภ นตตำคำร  บรนก ำรา่ ำดว้ัย  เม นูอาหารบุฟ เฟ่ ต์

นานาชาต ิพรอ้มชมโชวอ์ปัสราการแสดงนาฎศลิป์เขมรโบราณทีง่ดงามและออ่นชอ้ย 

 

าีพ่ นก  CITY ANGKOR HOTEL ระว นบ 4 วำั หนรอืดายีบดาำ่, ดมอื ดสยีมดรยีบ  

ั นดาีส่อ  ปรำสำาบ นดาำยสร ี- ดครธม - ปรำสำาบำยด - ปรำสำาตำพรหนม - ดครั นว 

ดชำ้   บรนกำรอำหนำรดชำ้ ณ โร แรม    

 น าท่านชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปรำสำาบ นดาำยสรี (Banteay Srei) ซึ่งมี

ความหมายว่าปราสาทแห่งสตรี หรอืป้อมปราการแห่งสตร ีปราสาทนี้สรา้งในรัชสมัยพระ

เจา้ชัยวรมันที่ 4 ปราสาทบันทายสรีไดช้ื่อว่าเป็น รัตนชาติแห่งปราสาทขอม เพราะ

ลวดลายสว่นใหญ่เป็นการน าเอาศลิปะยคุเกา่มาเป็นตน้แบบเชน่ ลายกา้นขด ลายกา้นต่อ

ดอก ลวดลายทีป่ระดับบนตัวปราสาทมคีวามออ่นชอ้ยงดงาม ชา่งไดแ้กะสลักอยา่งวจิติร

บรรจง จนท าใหเ้หลา่นางอสัรา และเทพธดิาทีป่ระดับบนผนังปราสาทดรูาวมชีวีติจรงิๆ  

น าทุกท่านเดนิทางต่อไปยังอาณาจักรขอมอันรุ่งเรอืง รถคณะทัวรจ์ะแล่นผ่านชมสะพาน

นาคราช สะพานขา้มเพือ่เขา้สูต่ัวนครธม ดา้นหนึง่เป็นศลิาสลักเป็นรปูเทวดาก าลังฉุดนาค 

สว่นอกีดา้นหนึง่เป็นรูปอสรูซึง่มขีนาดใหญ่มากกวา่ 5 เท่าคนจรงิรวมกันถงึ 108 ตน และ

ผา่น ประตเูมอืง ทีม่ยีอดเป็นรูปพระโพธสิัตวห์ันพระพักตรไ์ปทัง้ 4 ทศิทีว่จิติรพสิดารกว่า

ในประตูเมอืงตา่งๆ ทีท่่านเคยพบมา ดครธม (Angkor Thom) เมอืงหลวงโบราณของ

อาณาจักรเขมรซึง่ไดก้่อตัง้ขึน้โดยพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 เมือ่พระองคข์ับไล่กองทัพจาม

ออกจากเมอืงนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองคไ์ดข้ยายบรเิวณใกลเ้คยีงของเมอืงทีส่รา้ง

ขึน้เป็นก าแพงป้อมปราการในแต่ละดา้น 3 กม.  จากนั้นน าท่านชม ปรำสำาบำยด 
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ศูนยก์ลางของอังกอรธ์มหรอืนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูป

เทวพักตร ์4 หนา้ ผนังดา้นล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึง่เป็นภาพ

แสดงชวีติประจ าวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับ

พวกจาม (เวยีดนามโบราณ) ซึง่เปรยีบเสมอืนการบันทกึประวัตศิาสตรอ์ันยิง่ใหญ่เกรยีง

ไกรของเขมรไว ้

กลำ ั นด  บรนกำรอำหนำรกลำ ั นด ณ ภ นตตำคำร  

บำ่ย ตอ่จากนัน้น าท่านชม ปรำสำาตำพรหนม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถู่กทิง้รา้งมานาน

ถงึ 500 ปี สรา้งขึน้ในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหนิในยคุสดุทา้ยของอาณาจักรขอม สมัย

พระเจา้ชัยวรมันที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทัง้ปราสาท

และวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมภีาพแกะสลักอันเป็นเรือ่งราวทางพุทธ

ประวัต ินิกายมหายาน ทัง้หนา้บัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 8 ที่ทรง

เลือ่มใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลักบางภาพไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกับศาสนา

ฮนิดู สว่นพระพุทธรปู ก็ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ จากนัน้ชม ลานพระเจา้ขีเ้รือ้น และ

สว่นส าคัญของทรปิทีเ่ป็นสิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่ปรำสำาดครั นว (Angkor Wat) ซึง่

สรา้งในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจา้สุรยิวรมันที่ 2 เพือ่บูชาแด่ พระ

วษิณุ หรอื พระนารายณ์ ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมืน่องค์ ชมภาพแกะสลักนูนต ่า ซึง่มี

ความยาวกวา่ 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกีย่วกบัพระราชกรณียกจิของพระเจา้สรุยิวรมัน

ที่ 2 และเรือ่งราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชือ่เสียงที่สุดก็คือรูปที่

เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรดว้ยเขาพระสุเมรุ และยังมรีูปแกะสลักนางอัปสรอกีถงึ 

1,635 นาง 

 

ค ำ่   บรนกำรอำหนำรค ำ่ ณ ภ นตตำคำร   
าีพ่ นก  CITY ANGKOR HOTEL ระว นบ 4 วำั หนรอืดายีบดาำ่, ดมอื ดสยีมดรยีบ  
ั นดาีส่ำม Wat Thmey (าุ ่ส น หนำร) - ตลำวซำจะ๊ - ศดูยฝึ์กันชำชพี - บำรำยตะั นดตก - 

พนพนธภ นณฑส์ ครำม - ศดูยห์น นตถกรรมาอผำ้ไหนม - ดสยีมดรยีบ - กร ุดาพฯ 

ดชำ้   บรนกำรอำหนำรดชำ้ ณ โร แรม    

 น าท่านชม Wat Thmey อกีหนึ่งพพิธิภัณฑ์การฆ่าลา้งเผ่าพันธุ์ “อดุสรณ์สถำดาุ่ 

ส น หนำร”ทีน่ี่เป็นอกีหนึง่สถานที่ซ ึง่การฆ่าลา้งเผ่าพันธุไ์ดเ้กดิขึน้ในระหว่างระบอบการ

ปกครองของเขมรแดง วัดแห่งนีก้็กลายเป็นหนึง่ในรอ้ยทุ่งสังหารทั่วประเทศกัมพูชา เขต

การฆา่นี้เป็นทีต่ัง้ของการประหารชวีตินักโทษทีโ่หดรา้ยทีส่ดุ นักโทษกวา่ 17,000 คน มี

หญงิชายและเด็ก ซึง่ส่วนใหญ่ไดผ้่านการสอบสวนและทรมานในเรอืนจ า S-21 (Toul 

Sleng) ในบรเิวณอนุสรณ์สถานแห่งนี้ เราสามารถเห็นหลุมฝังศพนักโทษที่ถูกประหาร 

และเจดียท์ี่บรรจุหัวกะโหลกมนุษย์  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลำวซำจ๊ะ (Psachas 

Market) เชญิท่านช็อปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่ของเมอืงเสยีมเรยีบ อาทเิชน่ เสือ้ยดื

ลวดลายนครวัด ไมแ้กะสลัก ผา้พันคอ อืน่ๆมากมาย 

 

กลำ ั นด  บรนกำรอำหนำรกลำ ั นด ณ ภ นตตำคำร  

 น าทา่นชม ศดูยฝึ์กันชำชพี (Les Artisans d’Angkor) สถานทีน่ีเ้ป็นศนูยส์อน 

วชิาชีพแทบทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลักหิน แกะสลักไม ้และผลงานของ

นักเรยีนก็จะมวีางจ าหน่ายภายในรา้นคา้ของศูนย์  จากนัน้น าท่านชม บำรำยตะั นดตก 

(West Baray) อา่งเก็บน ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศกัมพูชาอยู่ทางตะวันตกของนคร

ธม เริม่สรา้งในรัชสมัยพระเจา้สรุยิวรมันที ่๑ แลว้เสร็จในรัชสมัยพระเจา้อทุัยทติยวรมันที ่

๒ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีการสรา้งเกาะขนาดเล็กขึน้กลางบาราย สภาพ

ปัจจุบันของบารายตะวันตกยังใชก้ารได ้และไดรั้บการพัฒนาเป็นแหล่งประมงน ้าจดืและ

สถานที่พักผ่อนของชาวเสยีมเรียบ  จากนั้นน าท่านชม พนพนธภ นณฑส์ ครำม ซึง่เป็น

สถานทีซ่ ึง่เก็บซากระเบดิทีไ่ดม้กีารกูร้ะเบดิจากหลายสถานที  จากนัน้น าท่านชม ศูดย์

หน นตถกรรมาอผำ้ใหนม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนยห์ัตกรรมที่จัดท าขึน้เพื่อการ

พัฒนาและปรับปรงุงานหัตกรรมทอผา้รวมถงึการสบืทอดศลิปกรรมโบราณใหค้งอยู ่  

 

ค ำ่   บรนกำรอำหนำรค ำ่ ณ ภ นตตำคำร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่าำ่อำกำศยำดดำดำชำตนดสยีมดรยีบ 

 

21.25 ด. น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุ ดาพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ไายสมำยล ์(THAI 

SMILE) เทีย่วบนิที ่WE591 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.05 นาท ี
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22.30 ด. เดนิทางถงึ าำ่อำกำศยำดสุั รรณภมูน โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 

 

พำสปอรต์จะตอ้ มอีำยกุอ่ดกำรดวนดาำ ไมด่อ้ยกัำ่ 6 ดวอืด 

ใดกรณีาีก่อ ตรัจคดดขำ้ดมอื า น ้าีก่ร ุดาพฯ และาีป่ระดาศก นมพูชำปฏนดสธมนใหนด้ว นดาำ ออกหนรอืดขำ้ประดาศ 

าำ บรนษ นาฯ ขอส ัดสนาธไ์มค่ดืคำ่ใชจ้ำ่ยไม่ั ำ่กรณีใวๆ าน ้ส นด้ 

 

หนมำยดหนต ุ**   บรนษ นาฯ ขอส ัดสนาธนใดกำรดปลีย่ดแปล ดาีย่ับนด า น ้ไปและกล นบโวยมนตอ้ แจ ้ใหนา้รำบ

ล่ั  หนดำ้า น ้ดีข้ ึด้อยูก่ นบสำยกำรบนด บรนษ นาฯขอส ัดสนาธนใ์ดกำรดปลีย่ดแปล รำยกำรดพือ่คัำมดหนมำะสมไม่ั ำ่จะ

ดกนวจำก คัำมข นวขอ้ ขอ  ยำดพำหนดะหนรอืมดีหนตหุนดึ ่ดหนตใุวจดา ำใหนไ้มส่ำมำรถว ำดดนดกำรตำม

หนมำยก ำหนดวกำรไว ้โปรแกรมกำรดวนดาำ ดปลีย่ดแปล ตำมคัำมดหนมำะสม หนรอืดปลีย่ดแปล รำยกำร

าอ่ ดาีย่ับำ รำยกำรหนรอืาวแาดรำยกำราอ่ ดาีย่ับำ รำยกำร และจะตอ้ มจี ำดัดผูโ้วยสำรจ ำดัด 15 าำ่ด

ขึด้ไปจ ึออกดวนดาำ  ใดกรณีาีม่จี ำดัดผูโ้วยสำรไมถ่ ึ 15 าำ่ดไมม่หีน นั หนดำ้า นั รไ์าย อ นตรำคำ่บรนกำรดี ้ส ำหนร นบ

ดว นดาำ ต น ้แต ่15 าำ่ดขึด้ไป ขอส ัดสนาธนใ์ดกำรดปลีย่ดแปล รำคำใดกรณีาีม่ผีูด้ว นดาำ ไมถ่ ึ 15 าำ่ด 

 

** กรณุำส ่มอบหนด น สอืดว นดาำ ใหนบ้รนษ นาฯ กอ่ดั นดดว นดาำ  ดพือ่ประโยชดข์อ าำ่ดดอ  ** 

 

ก ำหนดวกำรดวนดาำ   
 

ก ำหนดวกำรดว นดาำ  

รำคำ 

ผูใ้หนญ ่

(หนอ้ ละ2 

าำ่ด) 

รำคำดว็ก 

(มดีตยี ) 

พ นกก นบ 2 

ผูใ้หนญ ่

รำคำดว็ก 

(ไมม่ดีตยี ) 

พ นกก นบ 2 

ผูใ้หนญ ่

พ นกดวีย่ั 

ดพนม่ 

ก ำหนดวกำรดว นดาำ  พฤษภำคม 2560 

ั นดาี ่27 - 29 พ.ค. 60 11,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ก ำหนดวกำรดว นดาำ  ม นถดุำยด 2560 

ั นดาี ่02 - 04 ม น.ย. 60 11,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่03 - 05 ม น.ย. 60 11,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่09 - 11 ม น.ย. 60 11,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่10 - 12 ม น.ย. 60 11,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่16 - 18 ม น.ย. 60 11,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่17 - 19 ม น.ย. 60 11,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่23 - 25 ม น.ย. 60 11,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่24 - 26 ม น.ย. 60 11,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่30 ม น.ย. - 02 ก.ค. 60 11,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ก ำหนดวกำรดว นดาำ  กรกฎำคม 2560 
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ั นดาี ่07 - 09 ก.ค. 60 12,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่21 - 23 ก.ค. 60 12,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ก ำหนดวกำรดว นดาำ  ส น หนำคม 2560 

ั นดาี ่04 - 06 ส.ค. 60 12,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่18 - 20 ส.ค. 60 12,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ก ำหนดวกำรดว นดาำ  ก นดยำยด 2560 

ั นดาี ่01 - 03 ก.ย. 60 12,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่15 - 17 ก.ย. 60 12,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

ั นดาี ่29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60 12,900 ไมม่รีำคำดว็ก 2,900 

 

 

รำคำไมร่ัมต น๋ั ดคร ือ่ บ นด หน นกออก ผูใ้หนญา่ำ่ดละ 4,000 บำา / ดว็กาำรกาำ่ดละ 3,900 บำา 

 

อ นตรำคำ่บรนกำรดีร้ัม    

1.  คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน

ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 **ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่

ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

2.  คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

4.  หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

5.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6.  สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

7.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อ นตรำคำ่บรนกำรดีไ้มร่ัม 

1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3.  คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4.  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 400 บาทตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ 

 

กำรส ำรอ าีด่ น ่ 

1.  กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

ด ือ่ดไขกำรยกดลนก 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
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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. ยกดลนกกำรดวนดาำ ในวันเดนิทาง กรณีถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

ไมม่กีำรคดืด นดา น ้หนมวไม่ั ำ่กรณีใวๆา น ้ส นด้ใดกรณีดจ็บป่ัย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่าน

จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ

นัน้ๆ 

 

ด ือ่ดไขกำรดวนดาำ  

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศกมัพชูามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศลาว

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ใน

กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกั

ของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงได ้

ตามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
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16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ใดกรณีาีล่กูคำ้ตอ้ ออกต น๋ั โวยสำรภำยใดประดาศ กรณุำตนวตอ่ดจำ้หนดำ้าีข่อ บรนษ นาฯ กอ่ดากุคร น ้ มน

ดชด่ด นด้าำ บรนษ นา ฯ จะไมร่ นบผนวชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใวๆ า น ้ส นด้ 


