
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จํานวน 

13 – 14 ตลุาคม 2561 (เสาร-์อาทติย)์             
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

6,996 2,000 WE 20 

27 – 28 ตลุาคม 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 5,995 2,000 WE 20 

17 – 18 พฤศจกิายน 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 5,995 2,000 WE 20 

24 – 25 พฤศจกิายน 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 5,995 2,000 WE 20 

08 – 09 ธนัวาคม 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 6,996 2,000 WE 20 

15 – 16 ธนัวาคม 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 6,996 2,000 WE 20 

22 – 23 ธนัวาคม 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 6,996 2,000 WE 20 

29 – 30 ธนัวาคม 2561 (เสาร-์อาทติย)์ 7,997 2,000 WE 20 

30 – 31 ธนัวาคม 2561 (อาทติย-์จนัทร)์ 7,997 2,000 WE 20 

31 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2562 (จนัทร-์องัคาร)  
วนัสง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม ่

7,997 2,000 WE 20 

 



    เสยีมเรยีบ องักอรว์ดั 2 วนั 1 คนื 
“นครวดั” 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก / นครธม  

  ปราสาทเลือ่งชือ่ “ตาพรม”  “บายน”  “บนัทายศร”ี ปราสาทสชีมพ ู

::: ชอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ซาจะ๊ ซือ้ของฝาก ของพืน้เมอืง ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายล์แอรเ์วย ์(WE) 
 

 
 

* ไมร่วม : คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ – เสยีมเรยีบ  – องคเ์จค องคจ์อม  – วดัใหม ่–  รา้นจวิเวอรร์ ี ่–  ตลาดซาจะ๊  – 

โชวร์ะบําอปัสรา 

 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั   ณ  สนามบนิ สวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ  ช ัน้ 4 ประตู  3  

เคานเ์ตอร ์E สายการบนิไทยสมายล ์(Thai Smile) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก   

07.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ เมอืงเสยีมเรยีบ  กมัพชูา โดยสายการบนิ ไทยสมายล์  เทีย่วบนิที่  WE588 (เวลาทอ้งถิน่

กมัพูชา เทา่กบัประเทศไทย) 

08.50 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมราฐ ประเทศกมัพชูา หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู่  ศาลพระองคเ์จค พระองคจ์อม  ซึง่เปรยีบเสมอืนศาลหลกัเมอืง  พระพุทธรูป

ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง เสยีมราฐ สมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่ 2 ตามตํานานกลา่วว่า  องคเ์จค องคจ์อม 

เป็นพีน่อ้งกนัและมคีวามศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่าง มาก อยู่มาวันหนึง่ทัง้สองกลบัมาจาก

การทําบุญแลว้ก็นอนหลบัไปไม่ตืน่ข ึน้มาอกีเลย ฝ่ายบดิามารดามคีวามอาลยัทัง้สองเป็นอย่างมาก

จงึไดส้รา้งพระพุทธรูปขึน้สององค ์ศาลแห่งนี้จะมชีาวเขมรมากราบไหวส้กัการะขอพรกนัอยู่ตลอด 

เชญิทา่นขอพรตามอัธยาศยั 

จากนัน้นําทา่นชม  วดัทไม (ใหม่ ) 

(Wat Thmei) เป็นวัดทีส่รา้ง

อนุสรณ์สถาน  เมรุุสาํหรับเก็บ โครง

กระดกูชาวเขมรทีไ่ม่ยอมอ่อนนอ้มใน

การเขา้เป็นสมาชกิของเขมรแดง จงึเกดิการ 

ฆา่ลา้งเผ่าพันธข์ ึน้ โดยเฉพาะพวกชนชัน้ทีม่ี

ความรูค้วามสามารถ ทหารและประชาชน โดน

พวกเขมรแดงฆาตกรรมเป็นจํานวนมาก ภายในวัดยังมกีารจัดแสดงรูปภาพเกีย่วกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิข ึน้ใหท้า่น

ไดช้มอกีดว้ย เชญิทา่นเดนิชมภายในวัดจนถงึเวลานัดหมาย 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 นําทา่นเขา้ชม รา้นจวิเวอรร์ี่ ชือ่ดงัทีร่วบรวมสนิคา้ข ึน้ชือ่และมคีวามสวยงาม

จากหลายแห่งของกมัพูชา อสิระใหท้า่นเลอืกชมสนิคา้ตามอัธยาศยั . นําทา่น

ชม  ศนูยส์อนวชิาชพีทกุสาขา เชน่ การทอผา้ การแกะสลกัหนิและ

แกะสลกัไม ้ของขึน้ชือ่ของกมัพูชา 

 นําทา่น ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดซาจะ๊(ตลาดเกา่) เชญิทา่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้

ทอ้งถิน่ของเมอืงเสยีมเรยีบ อาทเิชน่ เสือ้ ยดืลวดลายนครวัดหรอืปราสาท

ตา่งๆ ไมแ้กะสลกั ผา้พันคอ ผา้ทอ พวงกญุแจ เครือ่งเงนิและ สนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย  อสิระทา่นชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

 



คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (บฟุเฟตอ์นิเตอรเ์นช ัน่แนล) พรอ้มชมการแสดงชุดระบําอปัส

รา ศลิปะพืน้บา้นทีส่วยงามและการแสดงพืน้บา้นอืน่ๆอกีมากมายใหท้กุทา่นไดช้มอย่างเพลดิเพลนิ 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  Monoreach Angkor Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

*Night Time ยามคํา่คนื ทา่นสามารถออกมา รแีลกซ์เทีย่วชมถนนคนเดนิ  “Walking Street” 

ลกัษณะคลา้ยถนนคนเดนิขา้วสารเมอืงไทย แหลง่รวมตวัของนักทอ่งเทีย่วทกุสารทศิ 

ทีน่ี่ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของ น่ังชวิจบิเบยีร์,แดนซม์ซีอยสาํหรับ Pub Street หรอืจะ

หาของทานเลน่ไดต้ามอัธยาศยั.  

 

วนัทีส่อง *OPTION TOUR ► ปราสาทบนัทายศร ี– ไฮไลท์  “นครวดั” 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก  

– นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม ◄ – สนามบนิเสยีมเรยีบ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

*OPTION TOUR ► ปราสาทบนัทายศร ี , นครวดั , นครธม , 

ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรม ◄  

 (คา่ใชจ้่ายออพชัน่ทวัรท์า่นละ 2,000 บาท รวมอาหาร

มือ้กลางวัน  กรุณาแจง้ขณะจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง 3 

วัน) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ ปราสาทบนัทาย ศร ีหรอื บนัเตยี

ไสร หมายถงึ ปราสาทสตรหีรอืป้อมสตรี อยู่ห่างจาก

ตวัเมอืงเสยีมราฐไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กโิลเมตร ใกลก้บัแม่น้ําเสยีมราฐในบรเิวณที่

เรยีกว่า อศิวรปุระ หรอืเมอืงของพระอศิวร ปราสาทแห่งนี้สรา้งอุทศิถวายพระอศิวรภายใตพ้ระนามว่า "ตรภีวู

นมเหศวร " หรอื "ผูเ้ป็นใหญ่แห่งโลกทัง้สาม " 

ปราสาทมขีนาดเล็ก สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูซ ึง่หา

ยาก สรา้งขึน้เมือ่เดอืนเมษายน -  พฤษภาคม  พ.ศ. 

1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ในตอนปลายของ

สมัยพระเจา้ราเชนทรวรมันที ่ 2 และเสร็จในสมัยพระ

เจา้ ชยัวรมันที ่ 5 ภาพสลกั ณ ปราสาทบันทายศร ี

นอกจากความงดงามในฝีมอืการสลกัแลว้ ยังมคีณุคา่

เกีย่วกบัมนุษยอ์ย่างมาก เห็นไดจ้ากความรูส้กึทีแ่สดง

ออกมาจากภาพเหลา่นัน้ ซึง่เป็นพยานหลกัฐานชิน้

แรก ทีทํ่าใหท้ราบเกีย่วกบัชวีติของชาว ขอมในตน้พุทธศตวรรษที ่ 16 ใหท้า่นไดช้มภาพแกะสลกัทีส่วยงาม

ตัง้แตป่ระตทูางเขา้จนถงึดา้นใน ชมโคปุระหรอืซุม้ ประตทูีม่ลีวดลายทีส่วยงามมาก เชญิเก็บภาพตาม

อัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

ไฮไลท์  นําทา่นเดนิทางเขา้สู่  นครวดั  (Angkor Wat) ศาสนสถานตัง้อยู่ใน เมอืงพระนคร  จังหวัดเสยีม

ราฐ ประเทศกมัพูชา ถกูสรา้งขึน้เมือ่พุทธศตวรรษที ่17 ในรัชสมัยของพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 โดยปราสาทนคร

วัดใชเ้วลาสรา้งประมาณ 100 ปี และใชช้า่งแกะสลกัลวดลายมากถงึ 5,000 คน ใชเ้วลานานถงึ 40 ปี ถงึจะ

เสร็จ ตวัปราสาทประกอบไปดว้ยตน้เสาร ์ 1,800 ตน้ น้ําหนักตน้ละ 10 ตนั ใชแ้รงงานชา้งมากถงึ 40,000 

เชอืก ซึง่ทัง้คนและชา้งจะตอ้งขนหนิตา่งๆ โดยการลากชกัจูงมาจากเขาพนมกเุลนโดยมรีะยะห่างมากถงึ 50 

กโิลเมตร เพือ่ สรา้งปราสาท  เขา้ชม   “มหาปราสาทนครวดั ”  1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก  ชมภาพ

แกะสลกัหนิทรายนูนตํา่ทีร่ะเบยีงคตทัง้ 4 ดา้น ซึง่แกะสลกัเป็นเรือ่งราวตา่ง ๆ มากมาย อาทเิชน่ การยกทพั

ของชาวขอม , ภาพการกว นเกษียรสมุทร , ภาพมหากาพยร์ามยณะ และชมภาพแกะสลกัของนาง อัปสรา  ให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพประวัตศิาสตรพ์รอ้มฟังบรรยายประวัตทิีน่่าสนใจ 

*OPTION TOUR ► เปิดประสบการณ์แบบใหม ่ ข ึน้บอลลนูชมววิเมอืงเสยีม

เรยีบ ชมนครวดัในมมุสงู เก็บภาพประทบัใจ (คา่ใชจ้่ายทา่นละ 

1,000 บาท ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที  สามารถ จองและชาํระไดท้ี่

หัวหนา้ทวัรค์ะ) 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 นําทา่นสู ่นครธม (Angkor Thom)  ชมสะพานนาคราช   กอ่นจะ

เขา้สูต่วัเมอืงนครธม จะเป็นสะพานขา้มคน้ํูาทีม่ศีลิปกรรมลอยตวัของ

เหลา่เทวดา และอสรูทีฉุ่ดดงึตวันาคขนาบสองฝ่ังทางเดนิโดยดา้นฝ่ัง

ซา้ยจะเป็นเทวดา สว่นดา้นฝ่ังขว าจะเป็นอสรู ซึง่เป็นการแสดงภาพ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1510
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1510
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2


เลา่เรือ่งตอนกวนเกษียรสมุทร เพือ่ทําน้ําอมฤตของเหลา่เทวดาน่ันเอง 

เมอืงนครธม ถอืเป็นอาณาจักรขอมทีรุ่่งโรจนถ์งึขดีสดุในชว่งรัชสมัย

พระเจา้ชยัวรมันที ่ 7  ทีย่ังคงทิง้ร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมา

ในอดตีใหเ้ราไดย้อ้นเวลาเขา้ไปสมัผัสไดอ้ย่างไกลช้ดิ  นอกจากนี้ยัง

มปีราสาทหลกัประจํารัชสมัยของพระองค ์ทีม่รีูปแบบการสรา้ง

แตกตา่งไปจากทกุๆ ปราสาท ในประเทศกมัพูชา ทีเ่ราไม่ควรพลาด

ชมเป็นอย่างยิง่ 

 นําทา่น ชม ปราสาทบายน  (Bayon) สมัผัส  “รอยยิม้บายน ” 

ศนูยก์ลางของนครธมหรอือังกอรธ์ม เป็นสดุยอดปราสาทของเขมรใน

ยุคเสือ่มคอืใน รัชสมัยของเจา้ชยัวรมันที ่ 7 ไม่มคีน้ํูาและกําแพง

ลอ้มรอบเหมอืนปราสาทอืน่ๆ และรูปแบบการกอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่  ยอด

ปราสาทขนาดยักษ์ทกุหลงัจะแกะเป็นเทวพักตร ์ 4 หนา้ หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสขุความทกุขข์อง

ประชาชน   

 นําทา่นชม ปราสาทตาพ รม (Ta Prohm) ปราสาทในกลุม่ตะวันออกของเมอืงพระนคร  ในอดตีจัดเป็น

วหิารหลวงในพุทธศาสนานกิายมหายาน  ของพระเจา้ชยัวรมันที ่7 แม ้

ปราสาทตาพรหมไม่ใชป่ราสาทใหญ่โตและมคีวามสาํคญัเทยีบเทา่

ปราสาทบายน แตก่็มนัีกทอ่งเทีย่วจํานวนมากทีย่ังนยิมรากอันใหญ่โต

ของ ตน้สะปง ทีเ่กา ะกมุเหนือปราสาท และประการสาํคญั ทรงสรา้ง

เพือ่อุทศิใหแ้กพ่ระราชมารดาของพระองคเ์อง 

*สําหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ออพช ัน่ทวัร ์ปราสาทบนัทายศร ี , นครวดั , นครธม , 

ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรม  

อสิระทา่นพกัผอ่นทีโ่รงแรมหรอืจะออกมาเดนิบรเิวณโรงแรมชอ้ปป้ิงซือ้ของฝาก จนถงึเวลานดัหมาย. 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  (บฟุเฟตอ์นิเตอรเ์นช ัน่แนล) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่บั คัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทน บรษัิท(มัคคเุทศก์ ,

หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิท ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหาก

ลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทวัร์. 

21.25 น.     กลบัเขา้สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิ WE591 

22.30 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ........... 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวร์ ทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร ,การเมอืง ,สายการบนิ ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวั รห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่

ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

*หมายเหต ุ: ประเทศทีไ่ดร้บัการยกเวน้คา่วซีา่เขา้ประเทศกมัพชูา ไทย / ลาว / เวยีดนาม / สงิคโปร ์/ มาเลเซยี 

นอกเหนอืจากทีแ่จง้มาจะตอ้งดําเนนิการทําวซีา่คะ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ (กรณีตา่งชาตไิมเ่ก็บคา่ทวัรเ์พ ิม่ แตจ่ะตอ้งจา่ยคา่วซีา่(หนา้
ดา่น) ทา่นละ 1,500 บาท กรณุาเตรยีมรปูถา่ย 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู ยืน่เม ือ่ถงึประเทศกมัพชูา 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ด ิ นทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร /หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่ อ-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณี ใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทข อสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากท างนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ

เงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิ ท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 


