
 

 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ 

05.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี  เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง  
06.00 น. น าคณะเดินทางจากจุดนัดพบ สู่ประเทศ กัมพูชา โดยรถตู้ปรับอากาศ  

 



 

09.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้การต้อนรับน าท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองข้ามด่านสู่  ปอยเปต ประเทศกัมพูชา น าท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมือง 
เสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงครึ่ง น าท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์
จอม (เปร๊ียะอองเจะ๊ขเปร๊ียะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง ส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ 
ชาวบ้านและนักท่องเท่ียวนิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน(1)ท่ี ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบ 
17.00 น. น าท่านสู่ ปราสาทเขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 9 ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันท่ี 1 เป็น

ปราสาทบนเนินเขาท่ีสร้างด้วยหินทราย เดิมท่ีนี่เป็นศูนย์กลางเมอืง พนมบาแค็งนี้เป็นเทวสถานจากพื้นราบถึงยอด
เขาเป็นปราสาทขึ้นไป 15 ช้ัน โดยช้ันบนสุดมีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลางฐานหินทรายท้ัง5 ช้ัน และเป็นจุดชม
พระอาทิตย์ตกท่ีสวยงามมาก 

เย็น รับประทานอาหารค ่า(2)ท่ี ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก ท่ีไนท์มาร์เก็ต   
พักท่ี (N1) โรงแรม KINGDOM  หรือเทียบเท่า **** 
 

วันที่สอง  ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทนครวัด   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า(3)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

 
08.00น. น าท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็น

ปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก เดินทางสู่ 
เมืองพระนครธม น าท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอด
ปราสาทของเขมรในยุคเส่ือมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันท่ี 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทว
พักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(4)ท่ี  ภัตตาคาร  จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ท่ีสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 
7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ท่ีแผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต 
เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต ่าท่ี
ระเบียงคตท้ัง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวน
เกษียรสมุทร  



 

 เย็น      รับประทานอาหาร(5)ท่ี ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงชุดระบ าอัปสร  ศิลปะพื้นบ้านท่ีสวยงามและการแสดงอื่น
อีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจ า ตามอัธยาศัย 

พักท่ี (N2) โรงแรม KINGDOM หรือเทียบเท่า **** 
 

วันที่สาม        วัด  -  ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)  -  กรุงเทพฯ  

07.00น.        รับประทานอาหารเช้า(6)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 

 
08.00น.   น าท่านชม Wat Prumrort ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรในสมัยท่ีท าการสู้รบกับชาวเขมรแดงในยุค

ของพอลพต  (Killing Fields)  
  จากนั้นน าทุกท่าน ช้อปปิ้งทีต่ลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)  ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เส้ือยืดลายนครวัด

,ผ้าพันคอ, ปลากรอบ  
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(7)ท่ี ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอย 
16.00 น. ถึงด่านชายแดนน าท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ   
19.00 น.  เดินทางถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
หมายเหตุ รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 
 

 
 

                 *  ไม่มีราคาเด็ก 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

●ช าระเงินมัดจ าท่านละ 2,500 บาท หลังจากท าการจอง 2 วัน  

●ช าระส่วนท่ีเหลือ ท้ังหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน  
 
อัตราค่าบริการรวม    

 ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง     

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (บาท) พักเด่ียว (บาท) 
4 - 6 มีนาคม 2566  8,999 1,600 



 

 ค่าเข้าชมสถานท่ี 

 ไกด์ท้องถิ่นเขมร 

 ค่าอาหารท่ีระบุตามในรายการ 

 ค่าท่ีพักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาตราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน   

 ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา ส าหรับต่างชาติ (40 USD)   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ     

 ค่าอาหารเครื่องด่ืมพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว้    

 ค่าบริการกรณีช าระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ท่ีจ่าย 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ท่ีจ่าย 3%  (กรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษี)  

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน + คนขับรถ ท้องถ่ิน  400  บาท /ท่าน (เพื่อเป็นก าลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน า้ใจของลูกค้า) 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง  (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ รับแต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ  2 เข็ม ขึ้นไปเท่านัน้) 
           ขาไป / ขาเข้า ประเทศเขมร 
           1. Passport เล่มจริง โดยวันหมดอายุต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันขึ้นไป  และ มีหน้าว่างขั้นต ่า 3 หน้าขึ้นไป    
(ขัน้ต ่า Exp. Passport 21  DEC 2022 ขึ้นไป ) 
           2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน โควิท-19  โดยต้องฉีดครบตามเกณฑ์ (ขั้นต ่า 2 เข็ม) อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 
               - Vaccine Passport /วัคซีนพาสสปอร์ต หรือ ภาพเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน จากแอปหมอพร้อม  
          ขากลับ / ขาเข้า ประเทศไทย 
            1.Passport เล่มจริง โดยวันหมดอายุต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันขึ้นไป  และ มีหน้าว่างขั้นต ่า 3 หน้าขึน้ไป 
               (ขึ้นต ่า Exp. Passort กรุ๊ปนี้  
                                              
เง่ือนไขการให้บริการ(ที่ท่านควรทราบก่อนส ารองที่นั่ง)  
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินท้ังหมด(ยกเว้นต๋ัวเครื่องบินที่ออก
มาแล้ว) 
**(ยกเว้น กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)** 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 



 

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 

        ●   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขท้ังหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

        ●   บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

        ●   รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 
               เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ี 
              เกิดขึน้  ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ท้ังนี้  
              บริษัทฯ  จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

        ●   บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ 
              ส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ  
              ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนท้ังหมด หรือ บางส่วน 

        ●   รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเครื่องและ 
              โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

        ●   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ  
               หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

        ●   บริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรือตามท่ีตกลงไว้กับบริษัทฯ) 

        ●   การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่าทัวร์ 
               เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

        ●   ต๋ัวเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน 
 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ 
          1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนญุาต 
               ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
          2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบริษัทฯ  
               ไม่สามารถควบคุม   ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
          3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
          4.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
          5.  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไป 
               ในลักษณะเหมาจ่าย  
          6.  ต๋ัวเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินก าหนด 
          7.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 8 - 16 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  



 

               จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
*** ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน *** 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และหอ้งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะและ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว
ท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว 
บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 
REMARK 
-ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา(สีเลือดหมู) 
-สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี 
 


