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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเสียมเรียบ – ปรำสำท
นครวัด – ศำลองค์เจกองค์จอม   

X   
Angkor Holiday Hotel หรือ   

Smiling Hotel & Spa 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 

ปรำสำทบันทำยศรี – ปรำสำทตำพรหม – นคร
ธม – ปรำสำทบำยน – ปรำสำทพิมำนอำกำศ – 
ลำนช้ำง – ลำนพระเจ้ำขีเ้ร้ือน – ชมพระอำทิตย์
ตกเขำพนมบำเค็ง 

 

   
Angkor Holiday Hotel หรือ   

Smiling Hotel & Spa 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 ล่องเรือโตนเลสำบ – ช้อปป้ิงตลำดซำจ๊ะ – ท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำติเสียมเรียบ  

  X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์และคนขับรถ จ ำนวนเงิน  600  บำท/คน ตลอดกำรเดินทำง 

รำคำทัวร์ ผู้ใหญ่ / เด็ก  
พฤศจิกำยน 2565 – มนีำคม 2566 
(ยกเว้นวันที่ 25 – 31 ธันวำคม 2565) 

พกัเดี่ยว 

จ่ำยเพิม่ 

2 – 3 ท่ำน 14,900  บำท / ท่ำน 3,000  บำท / ท่ำน 

4 – 5  ท่ำน 10,900  บำท / ท่ำน 3,000  บำท / ท่ำน 

6 – 7 ท่ำน 9,900  บำท / ท่ำน 3,000  บำท / ท่ำน 

8 – 10 ท่ำน 8,900  บำท / ท่ำน 3,000  บำท / ท่ำน 
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โปรแกรมกำรเดินทำง 
วันแรก     ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเสียมเรียบ – ปรำสำทนครวัด – ศำลองค์เจกองค์จอม  
......... น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเสียมเรียบ (เสียมรำฐ-อังกอร์) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับ

 สัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับคณะท่ีจุดนัดหมาย  (เวลาท้องถ่ินท่ีกัมพูชา 
เท่ากบัประเทศไทย) น าท่านแวะเขา้โรงแรมท่ีพกัเพื่อเก็บสัมภาระ 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 1) 
บ่ำย 

 น าท่านชม นครวัด หรือปรำสำทนครวัด เป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก 
เป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกท่ีถูกบนัทึกให้เป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ "เมืองพระนคร" ตวั
เทวสถานถือเป็นท่ีสุดของสถาปัตยกรรมเขมรในสมยัท่ียงัรุ่งเรืองในอาณาบริเวณปราสาทอนักวา้ง
ใหญ่ ไดถู้กก่อสร้างดว้ยหินทรายขนาดมหึมา น ามาเรียงรายต่อกนัและสลกัลวดลายอยา่งงดงาม กวา่
จะไดหิ้นมาแต่ละกอ้นตอ้งชกัลากมาจากเขาพนมกุเลน ซ่ึงอยู่ห่างออกไปถึง 50 กิโลเมตร ตอ้งใช้
แรงงานคนและสัตวม์านบัไม่ถว้น ใชช่้างแกะสลกั 5,000 คน ใชเ้วลาสร้างร่วม 100 ปี การจะน าหิน
ขนาดใหญ่แต่ละกอ้นมาสร้างเป็นปราสาทท่ีงดงามไดข้นาดน้ี จะตอ้งมีการวางผงัแบบแปลนในการ
ก่อสร้างมาเป็นอย่างดี ซ่ึงถือไดว้่าเป็นฝีมือของวิศวกรชั้นเอกในสมยันั้นกนัเลยทีเดียว ตวัปราสาท
สูง 60 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของศูนยก์ลางจกัรวาลลอ้มรอบด้วยปราสาท 5 หลงั มีคูน ้ า
ลอ้มรอบตามแบบอย่างของมหาสมุทรท่ีลอ้มรอบเขาพระสุเมรุ ก าแพงดา้นนอกลว้นแต่เป็นงาน 
แกะสลกัเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมนัท่ี 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดีเร่ืองรา
มายณะ รูปแกะสลกัท่ีมีช่ือท่ีสุดก็คือรูปท่ีเทวดากบัอสูรกวนเกษียรสมุทรดว้ยเขาพระสุเมรุ และยงัมี
รูปแกะสลกันางอปัสรอีกถึง 1,635 นาง ท่ีทั้งหมดแต่งกายและทรงผมไม่ซ ้ ากนัเลย ลองหาดูกนัให้
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ดีๆ จะมีนางอปัสรท่ียิ้มเห็นฟันเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น ปราสาทนครวดัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่ง
ดี จนเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีส าคญัเพียงแห่งเดียวท่ียงัเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบนั และไดก้ลายมา
เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศกมัพูชา  

 น าท่านชม ศำลองค์เจกองค์จอม เป็นท่ีรู้จกัในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 มีธิดาอยู่ 2 พระองค์ ด ารง
ต าแหน่งแม่ทพั มีความสามารถในเร่ืองของการรบเป็นอย่างมากเป็นท่ีเกรงขามของขา้ศึกศตัรู เป็นผู ้
ท่ีมีจิตใจงดงามเป็นอย่างมากในยามว่างเว้นจากศึกสงคราม  หากมีนักโทษคนไหนท่ีไม่ได้ท า
ความผิดท่ีร้ายแรงมาก พระองค์ก็จะขออภยัโทษให้จึงเป็นท่ีเคารพรักนับถือของคนในเมืองเสียม
เรียบเป็นอย่างมาก 400 ปีต่อมา กมัพูชาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพุทธ และไดมี้การศึกษาประวติัของ
เจา้เจกและเจา้จอม และเห็นวา่เป็นบุคคลตวัอยา่งท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสร้างรูปเคารพเป็น
องคใ์หญ่แทนเจา้เจก องคเ์ลก็แทนเจา้จอม สมยัก่อนเจา้เจกเจา้จอมไม่ไดป้ระดิษฐานอยูบ่ริเวณน้ี อยู่
ในนครวดัคนโบราณเลยยา้ยมาอยูท่ี่น่ีเพื่อความสะดวกในการเคารพบูชา 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 2) 
 น ำท่ำนพกัที ่  Angkor Holiday Hotel หรือ Smiling Hotel & Spa หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 
วันท่ีสอง     ปรำสำทบันทำยศรี – ปรำสำทตำพรหม – นครธม – ปรำสำทบำยน – ปรำสำทพมิำนอำกำศ – ลำน

ช้ำง – ลำนพระเจ้ำขีเ้ร้ือน – ชมพระอำทิตย์ตกเขำพนมบำเค็ง 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
 น าท่านชม ปรำสำทบันทำยศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินท่ีถือได้ว่างดงามท่ีสุดใน 

ประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวท่ีสร้างเสร็จแลว้กว่า 
1,000 ปี แต่ลวดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้างเสร็จใหม่ๆ  ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตาม
ส าเนียงเขมรว่า บนัเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรี หรือป้อมสตรีอยู่ห่างจากตวัเมืองเสียมเรียบไป
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ  30 กิโลเมตร ใกลก้ับแม่น ้ าเสียมเรียบในบริเวณท่ีเรียกว่า 
อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวรนัน่เอง 

 น าท่านชม ปรำสำทตำพรหม ปราสาทตาพรหมจดัไดว้่าเป็นวดัในพุทธศาสนา และเป็นวิหารหลวง
ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทางเขา้ประกอบดว้ยโคปุระชั้นนอกและชั้นใน บริเวณผนังท่ีอยู่เช่ือม
ระหว่างโคปุระชั้นนอกและชั้นใน มีการสลักภาพตามคติธรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน 
ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
คือพระนางชยัราชจุฑามณีผูเ้ปรียบประดุจกบัพระนางปรัชญา  ปรมิตา ซ่ึงหมายถึงเม่ือพระองคเ์ป็น
อวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระราชมารดาของพระองค์จึงเปรียบดังพระนางปรมิตา
เช่นกนั 
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เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 4) 
บ่ำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านชม นครธม นครธมมีความหมายว่า เมืองใหญ่ (ธม แปลว่า ใหญ่) นครธม เป็นเมืองหลวง

แห่งสุดทา้ย และเมืองท่ีเขม้แขง็ท่ีสุดของอาณาจกัรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 
โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของนครวดั 
ภายในเมืองมีส่ิงก่อสร้างมากมายนับแต่สมยัแรกๆ และท่ีสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 และรัช
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ทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลกัของพระเจา้ชยัวรมนั เรียกว่า ปราสาทบายน และมีพื้นท่ี
ส าคญัอ่ืนๆ รายลอ้มพื้นท่ีชยัภูมิถดัไปทางเหนือ จุดเด่นท่ีสุดคือทางเขา้ดา้นใต ้ท่ีมีลกัษณะเป็นหนา้ 
4 หน้า ก่อนจะเขา้สู่บริเวณน้ีจะเป็นแถวของยกัษ ์(อสูร) ทางดา้นขวา และเทวดาทางดา้นซ้ายเรียง
รายแบกพญานาคอยู่สองขา้งสะพาน เม่ือเขา้สู่ใจกลางนครธมจะพบส่ิงก่อสร้างต่างๆ บริเวณประตู
ดา้นใตน้ี้ไดรั้บการอนุรักษฟ้ื์นฟูไวไ้ดดี้กวา่บริเวณอ่ืนๆ อีก 3 ดา้น 

 น าท่านชม ปรำสำทบำยน ปราสาทบายนอยูใ่นบริเวณใจกลางของนครธม สร้างในปีพุทธศตวรรษท่ี 
18 รัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ปราสาทบายน
เป็นปราสาทหลวงประจ ารัชสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปราสาทบายนถูกสร้างโดยการน าหินมาวาง
ซ้อนๆ กนัขึ้นเป็นรูปร่าง แมจ้ะเป็นปราสาทไม่ใหญ่โตเท่านครวดัแต่มีความแปลก และดูล้ีลบัทั้ง
ปราสาทมีแต่ใบหน้าคน หากขึ้นไปยืนอยู่ภายในปราสาทน้ีไม่ว่ามุมไหนก็หาไดร้อดหลุดพน้จาก
สายตาเหล่าน้ีไดเ้ลย คนส่วนมากเช่ือกนัว่ายิ้มบายนคือการจ าลองใบหน้าของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
มาไวบ้นยอดปรางค์ทั้ง 4 ทิศ โดยสายตาท่ีมองลงต ่านั้นเป็นการมองราษฎร ส่วนจ านวนปรางค ์54 
ยอดท่ีมีแต่ดั้งเดิมนั้นแทนจ านวนจงัหวดั 54 จงัหวดัท่ีพระเจา้ชยัวร มนัท่ี 7 ปกครองในยคุนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 น าท่านชม ปรำสำทพิมำนอำกำศ เป็นปราสาทหลงัเดียวท่ีก่อสร้างดว้ยหินทรายอยู่บนฐานศิลาแลง 
ซอ้นกนัเป็น 3 ชั้น คลา้ยปิรามิด เป็นศิลปะแบบคลงั มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้มีบนัไดลาดชนัทั้ง 4 
ด้าน ส่วนทางเข้าชมพระราชวงัต้องเดินผ่านฐานขึ้นบนพลับพลาสูงไปตามบันไดครุฑ เพราะ
พระราชวงัน้ีตอ้งอยู่บนพลบัพลาสูง เม่ือขึ้นไปสู่พลบัพลาสูงจะเห็นประติมากรรมรูปสิงห์ ศิลปะ
สมยับายนยืนผงาดอยู่เชิงบันไดทั้งสองขา้ง บนฐานพลบัพลาสูงแห่งน้ียงัมีร่องรอยการปลุกสร้าง
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พลบัพลาในรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ให้ออกว่าราชการตรวจพลสวนสนาม หรือประกอบ
พิธีทางศาสนา 

 น าท่านชม ลำนช้ำง อยูใ่นกลุ่มปราสาทนครธม เป็นศิลปะแบบบายน เช่ือกนัวา่ ลานชา้ง คือฐานของ
พระราชวงัของขอม ท่ีตวัปราสาทอนัสร้างดว้ยไมถู้กท าลายไปหมดแลว้ เหลือแต่แนวฐานหิน ยาว
กวา่ 300 เมตร สูง 2 เมตร ประดบัตกแต่งและแกะสลกัเป็น ครุฑแบก ยกัษแ์บก รูปหงส์ รูปมา้หา้หัว 
และท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ รูปชา้ง จึงถูกเรียกว่าเป็นลานชา้ง เป็นท่ีส าหรับให้องคพ์ระมหากษตัริยน์ั่ง
ทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ  ตลอดจนการตอ้นรับพระราช
อาคนัตุกะ ใกล้ๆ  กนักบัลานชา้งเป็น ลำนพระเจ้ำขีเ้ร้ือน ซ่ึงเป็นศิลปะแบบบายน อยูใ่นเขตปราสาท
นครธมเช่นเดียวกนั มีความยาว 25 เมตร สูง 6 เมตร มีภาพแกะสลกับอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ มากมาย
บนผนัง มีทางเข้าไปในเขาวงกตของลานพระเจ้าขี้ เ ร้ือนด้านล่าง เดินเข้าไปตามทางท่ีปูด้วย
ไม ้ดา้นบนมีพระเจา้ขี้ เร้ือนนั่งอยู่ สาเหตุท่ีเรียกกนัว่าลานพระเจา้ขี้ เร้ือนนั้น เน่ืองจากเดิมลานน้ีมี
ประติมากรรมลอยตวัรูปบุคคลนัง่ชนัเข่า ตั้งอยู่แต่เทวรูปองคน้ี์ มีรอยกระด ากระด่างเหมือนคนเป็น
โรคเร้ือน ทั้งน้ีเทวรูปพระเจา้ขี้ เร้ือนท่ีตั้งวางไวปั้จจุบนัเป็นองค์จ าลอง ส่วนองค์จริงจดัแสดงไวท่ี้
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกรุงพนมเปญ 

 น าท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกท่ี เขำพนมบำเค็ง ซ่ึงท่านสามารถมองเห็นวิวของบาราย
ตะวนัตกขนาดใหญ่ และปราสาทนครวดัไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 5) 
 น ำท่ำนพกัที ่  Angkor Holiday Hotel หรือ Smiling Hotel & Spa หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 
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วันท่ีสำม     ล่องเรือโตนเลสำบ – ช้อปป้ิงตลำดซำจ๊ะ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเสียมเรียบ 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 6) 
 น าท่าน ล่องเรือโตนเลสำบ ซ่ึงอยู่ห่างออกไปทางตอนใตข้องเมืองเสียมเรียบประมาณ 15 กิโลเมตร 

ตั้ งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา มีพื้นท่ีประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร มีความลึก
โดยประมาณ 10 เมตร เป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คุณลกัษณะพิเศษ
ของโตนเลสาบแห่งน้ีคือ เป็นเสมือนแกม้ลิงธรรมชาติท่ีคอยรับน ้ าจากแม่น ้ าโขง ซ่ึงแม่น ้ าโขงจะ
ไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 5 จงัหวดัของกัมพูชา ได้แก่ ก าปงธม ก า
ปงชนัง โพธิสัตว ์พระตะบอง และเสียมเรียบ โตนเลสาบยงัถือว่าเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าท่ีส าคญัของชาว
กมัพูชา มีปลาน ้าจืดชุกชุมมากถึง 300 ชนิด ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีส่วนใหญ่จะเป็นชาวกมัพูชา
ท่ีมีเช้ือสายเวียดนาม และประกอบอาชีพชาวประมงเป็นหลกั ระหวา่งทางจะเห็นไดว้ฒันธรรม และ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นละแวกน้ีท่ีอาศยัอยู่บนเรือ หรือบนแพ มีชุมชนลอยน ้ าขนาดใหญ่
นบัร้อยครัวเรือน ไม่ต่างจากชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่นบก  

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือที่ 7) 
บ่ำย  น าท่านสู่ ตลำดซำจ๊ะ แหล่งซอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมีอาคารร้านคา้ท่ี สร้างในยคุ

ท่ีฝร่ังเศสเขา้มาปกครอง รูปทรงทางสถาปัตยส่์วนมากจึงออกไปแนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ะจะขายท่ี
ระลึกท่ีเป็นสินคา้พื้นเมืองของเขมร ดา้นหนา้ตลาดจะเป็นผลิตภณัฑข์องแห้งจากโตนเลสาบ ไดแ้ก่
ปลากรอบ หรือปลาย่าง ปลาช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลาท่ีอยู่ในโถ เช่น ปลาร้า ปลาหมกัชนิด
ต่างแบบเขมร ลึกเขา้ไปในตลาดจะเป็นตลาดสดขายพวกพืชผกั และผลไมต้่างๆ บางอย่างก็น าเขา้
จากไทย ส่วนอีกซีกหน่ึงจะเป็นตลาดปลาสดๆ ท่ีมาจากทะเลสาบโตนเล มีปลาหลากหลายชนิดมาก 
เด่นๆ ก็มีปลาเน้ืออ่อน ปลาดุก ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเยน็ๆ บริเวณหนา้ตลาดจะคึกคกัไป
ดว้ยคนทอ้งถ่ิน  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเสียมเรียบ 
......... น. เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร******** 

** หมำยเหต:ุ โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ ** 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

• ค่ำรถตู้ปรับอำกำศ รับ-ส่ง น ำเท่ียวตลอดเส้นทำง 
• ค่ำที่พกั 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่ำน  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทำงบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE 
BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หรือ หำกต้องกำรห้องพักแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มี
หรือเต็ม ทำงบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เช่นกัน กรณีพัก
แบบ TRIPLE ROOM  3 ท่ำน 1 ห้อง ท่ำนท่ี 3 อำจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 
ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัรูปแบบกำรจัดห้องพกัของโรงแรมน้ันๆ 

• ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 7 มื้อ 
• ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร 
• ค่ำไกด์น ำเท่ียวกมัพูชำ และเจ้ำหน้ำที่ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
• ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท / ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

เง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **กำรประกันไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำง
ร่ำงกำยด้วยโรคประจ ำตัว, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อำกำรท่ีเกีย่วข้องกบักำรติดยำ, โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสียสติ, ตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของสุรำ
ยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัด
หยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ 
ตำมเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

• ค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงท่ีเป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
• ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-กรุงเทพฯ และค่ำภำษีสนำมบิน  
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
• ค่ำทิปไกด์, คนขับรถ 600 บำท / ท่ำน / ทริป 
• ค่ำประกนั COVID 19 รำคำเร่ิมต้นท่ี 250 บำท 
• หำกหน่วยงำนรัฐบำลไทย และ/หรือ กัมพูชำ มีกำรปรับเปลี่ยนข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิม่เติม ทำงผู้เดินทำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนเกนิ 
• ค่ำตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทำง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทย 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ VAT 7 %  

 



SHPKGREP2 เสียมเรียบ นครวดั นครธม 3 วนั 2 คืน พ.ย.65-มี.ค.66-251022                                                                                     10 

เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และ ช ำระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ช ำระมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 1 วัน หลงัจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่งส ำเนำ
หนังสือเดินทำง ให้กบัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย  
2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ (โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามดัจ าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าโรงแรมท่ีพกั) 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ท่ีซ้ือ โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ มดัจ า
ค่าบริการ ตัว๋เคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโคช้, ร้านอาหาร) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีอายเุดินทางมากกวา่ 6 เดือน 
คณะทวัร์ครบ ตามเง่ือนไขของรายการ ออกเดินทาง 
บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล  
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอ ั
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หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางม้ือ  
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เอกสำรในกำรเดินทำง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
2. เอกสารการฉีดวคัซีนโควิด 19 แบบภาษาองักฤษ 
 

** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทกุหน้ำ และทุกบรรทดั 
เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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