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วันแรก   กรงุเทพฯ-ปอยเปต-เสยีมเรยีบ-โตนเลสาบ 
05.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง  
06.00 น. นำคณะเดินทางจากจุดนัดพบ สู่ประเทศ กัมพูชา โดยรถตูป้รับอากาศ  

 
09.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแกว้ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ข้ามด่านสู่  ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมือง 
เสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง นำท่านสักการะ ศาลพระองคเ์จะ๊ขพระองคจ์อม 
(เปรีย๊ะอองเจะ๊ขเปรีย๊ะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ ชาวบ้านและ
นักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน(1)ที่ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ 
17.00 น. นำท่านสู่ ปราสาทเขาพนมบาแคง็ (Phnom Bakeng) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นปราสาท

บนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย เดิมที่น่ีเป็นศูนยก์ลางเมือง พนมบาแค็งนี้เป็นเทวสถานจากพื้นราบถึงยอดเขาเป็นปราสาท
ขึ้นไป 15 ชั้น โดยชั้นบนสุดมีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลางฐานหินทรายทั้ง5 ชั้น และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ(2)ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก ที่ไนท์มาร์เก็ต   
พักที ่(N1) โรงแรม EVER GREEN  หรือเทยีบเท่า 
วันทีส่อง  ปราสาทบันทายสร-ีนครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทนครวดั   
เชา้   รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 
08.00น. นำท่านชม ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาท

หลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก เดินทางสู่ เมอืงพระนครธม 
นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สมัผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือ
ในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตร
ความสุขความทุกข์ของประชาชน   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่  ภัตตาคาร  จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อ
อุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่ “มหา
ปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่ง
แกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร  

 เย็น      รับประทานอาหาร(5)ที ่ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงชดุระบำอปัสร  ศิลปะพื้นบ้านท่ีสวยงามและการแสดงอื่นอีก
มากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ ตามอัธยาศัย 

พักที่ (N2) โรงแรม EVER GREEN  หรือเทยีบเท่า 
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วันทีส่าม    วดัใหม ่  - ชอ้ปปิง้ทีต่ลาดซาจะ๊(ตลาดเก่า)  -  กรงุเทพฯ  
07.00น.        รับประทานอาหารเช้า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
08.00น.   นำท่านชม วัดใหม ่( Wat Mai ) ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรในสมัยที่ทำการสู้รบกับชาวเขมรแดงในยุคของ

พอลพต  (Killing Fields)  
  จากนั้นนำทุกท่าน ชอ้ปปิง้ทีต่ลาดซาจะ๊(ตลาดเกา่)  ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด,

ผ้าพันคอ, ปลากรอบ  
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(7)ที่ ภัตตาคาร 
บ่าย นำคณะออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอย 
16.00 น. ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ   
19.00 น.  เดนิทางถงึทีห่มาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
 
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 
                 *  ไม่มีราคาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงือ่นไขการชำระเงนิ 
●ชำระเงินมัดจำท่านละ 2,500 บาท หลังจากทำการจอง 1 วัน  
●ชำระส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน  
อตัราคา่บรกิารรวม    

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง     
• ค่าเข้าชมสถานท่ี 
• ไกด์ท้องถิ่นเขมร 
• ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ 
• ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาตราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน   
• ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่(บาท) พกัเดีย่ว (บาท) 
12-14 สงิหาคม 2565 
22-24 ตลุาคม 2565 
3-5 ธนัวาคม 2565 
10-12 ธนัวาคม 2565 
31 ธนัวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566  

7,999 
7,999 
7,999 
7,999 
8,999 

1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
2,000 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม   
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (20 USD)   
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ     
• ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้    
• ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)  
• คา่ทิปไกด์ทอ้งถิน่ + คนขบัรถ ทอ้งถิน่  400  บาท /ทา่น (เพือ่เปน็กำลงัใจกบัคนพื้นทีเ่ปน็สนินำ้ใจของลกูคา้) 

 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการเดนิทาง  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิ ์รบัแตผู่ท้ีฉ่ีดวคัซนีครบ  2 เขม็ ขึ้นไปเทา่นัน้) 
           ขาไป / ขาเข้า ประเทศเขมร 
           1. Passport เล่มจริง โดยวันหมดอายุต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันขึ้นไป  และ มีหน้าว่างขั้นต่ำ 3 หน้าขึ้นไป    (ขัน้ต่ำ 
Exp. Passport 21  DEC 2022 ขึ้นไป ) 
           2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน โควิท-19  โดยต้องฉีดครบตามเกณฑ์ (ขั้นต่ำ 2 เข็ม) อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 
               - Vaccine Passport /วัคซีนพาสสปอร์ต หรอื ภาพเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน จากแอปหมอพร้อม  
          ขากลบั / ขาเข้า ประเทศไทย 
            1.Passport เล่มจริง โดยวันหมดอายุต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันขึ้นไป  และ มีหน้าว่างขั้นต่ำ 3 หน้าขึน้ไป 
               (ขึ้นตำ่ Exp. Passort กรุ๊ปนี ้         
                
เงือ่นไขการให้บรกิาร(ทีท่่านควรทราบกอ่นสำรองทีน่ัง่)  
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นตั๋วเครื่องบินท่ีออก
มาแล้ว) 
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)** 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์ 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
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เงือ่นไขการให้บรกิารตา่งๆ 
        ●   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขท้ังหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
        ●   บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
        ●   รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 
               เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 
              เกิดข้ึน  ทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้  
              บริษัทฯ  จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
        ●   บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ 
              สิ่งของห้ามนำเขา้ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ  
              ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
        ●   รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและ 
              โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
        ●   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ  
               หรอื คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 
        ●   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรือตามที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ) 
        ●   การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์ 
               เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
        ●   ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน 
 
กรณุาอา่นหมายเหตใุห้ละเอยีดทัง้ 7 ขอ้ 
          1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต 
               ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
          2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ  
               ไม่สามารถควบคุม   ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
          3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
          4.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
          5.  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไป 
               ในลักษณะเหมาจ่าย  
          6.  ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด 
          7.  กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 8 - 16 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  
               จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *** 
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ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
 
ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัท่านผู้มเีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, 
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธพิิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้าน
การเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 
 
REMARK 
-ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา(สีเลือดหมู) 
-สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไมค่ืนในทุกกรณี 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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