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วันแรก   กรุงเทพฯ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ 
05.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ สวนลุมพินี  เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับอยา่งอบอุ่นและเป็นกนัเอง  
06.00 น. น าคณะเดินทางจากจุดนดัพบ สู่ประเทศ กมัพูชา โดยรถตูป้รับอากาศ  

 
09.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแกว้ เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัใหก้ารตอ้นรับน าท่านผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองขา้มด่านสู่  ปอยเปต ประเทศกมัพูชา น าท่านข้ึนรถปรับอากาศทอ้งถ่ินเดินทางสู่เมือง 
เสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง น าท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์
จอม (เปร๊ียะอองเจ๊ะขเปร๊ียะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลกัเมือง ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของเสียมเรียบ 
ชาวบา้นและนกัท่องเท่ียวนิยมมากราบไหวส้ักการะและขอพร  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวนั(1)ท่ี ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนยใ์หท้่านไดล้่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องชาวประมงพื้นเมืองเขมรท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบ 
17.00 น. น าท่านสู่ ปราสาทเขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 9 ในสมยัพระเจา้ยโศวรมนัท่ี 1 เป็น

ปราสาทบนเนินเขาท่ีสร้างดว้ยหินทราย เดิมท่ีน่ีเป็นศนูยก์ลางเมือง พนมบาแคง็น้ีเป็นเทวสถานจากพื้นราบถึงยอด
เขาเป็นปราสาทข้ึนไป 15 ชั้น โดยชั้นบนสุดมีปรางคป์ระธานอยูต่รงกลางฐานหินทรายทั้ง5 ชั้น และเป็นจุดชมพระ
อาทิตยต์กท่ีสวยงามมาก 

เย็น รับประทานอาหารค ่า(2)ท่ี ภตัตาคาร หลงัอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซ้ือของฝาก ท่ีไนทม์าร์เก็ต   
พกัท่ี (N1) โรงแรม KINGDOM  หรือเทียบเท่า **** 
 

วันที่สอง  ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทนครวัด   
เช้า   รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

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

ปราสาทหลงัเลก็ๆกลุ่มหน่ึง สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลกัภาพนูนสูงไดอ้ยา่งสวยงามมาก เดินทางสู่ 
เมืองพระนครธม น าท่านเขา้ชม ปราสาทบายน สัมผสั”รอยยิม้บายน”เป็นศูนยก์ลางของนครธมเป็นสุดยอด
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ปราสาทของเขมรในยคุเส่ือมคือในรัชสมยัของเจา้ชยัวรมนัท่ี 7ยอดปราสาทขนาดยกัษท์ุกหลงัจะแกะเป็นเทวพกัตร์ 
4 หนา้ หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกขข์องประชาชน   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั(4)ท่ี  ภตัตาคาร  จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ท่ีสร้างโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
เพื่ออุทิศใหแ้ก่พระมารดา ชมตน้สะปงขนาดใหญ่ท่ีแผร่ากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลบัเหมือนอยูใ่นเขาวงกต 
เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในรอบพนัปีชมภาพแกะสลกัหินทรายนูนต ่าท่ี
ระเบียงคตทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงแกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทพัของชาวขอม,ภาพการกวน
เกษียรสมุทร  

 เย็น      รับประทานอาหาร(5)ท่ี ภตัตาคาร พร้อมชม การแสดงชุดระบ าอัปสร  ศิลปะพื้นบา้นท่ีสวยงามและการแสดงอ่ืนอีก
มากมายให้ทุกท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นความทรงจ า ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี (N2) โรงแรม KINGDOM หรือเทียบเท่า **** 
 

วันที่สาม        วัด  -  ช้อปป้ิงที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)  -  กรุงเทพฯ  
07.00น.        รับประทานอาหารเชา้(6)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
08.00น.   น าท่านชม Wat Prumrort ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรในสมยัท่ีท าการสู้รบกบัชาวเขมรแดงในยคุของพอลพต  

(Killing Fields)  
  จากนั้นน าทุกท่าน ช้อปป้ิงที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)  ให้ท่านเลือกซ้ือของฝากอาทิ ผา้พื้นเมือง, เส้ือยดืลายนครวดั,

ผา้พนัคอ, ปลากรอบ  
12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั(7)ท่ี ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางกลบัสู่ด่านชายแดนปอย 
16.00 น. ถึงด่านชายแดนน าท่านผา่นด่าน ไทย-กมัพูชา ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง เดินทางกลบั กรุงเทพฯ   
19.00 น.  เดินทางถึงที่หมาย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
หมายเหตุ รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม แต่ค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
 

 
 

                 *  ไม่มีราคาเด็ก 

 
เงือ่นไขการช าระเงิน 
●ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 2,500 บำท หลงัจำกท ำกำรจอง 1 วนั  
●ช ำระสว่นที่เหลือ ทัง้หมดก่อนกำรเดินทำง 30 วนั  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (บาท) พกัเดี่ยว (บาท) 

4 - 6 มีนาคม 2566  8,999 1,600 
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อตัราค่าบริการรวม    

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง     
• ค่าเขา้ชมสถานท่ี 

• ไกดท์อ้งถ่ินเขมร 
• ค่าอาหารท่ีระบุตามในรายการ 
• ค่าท่ีพกัในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดบัมาตราฐานพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
• ประกนัชีวิต  1,000,000  / อุบติัเหตุ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม   

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกมัพูชา ส าหรับต่างชาติ (40 USD)   
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ     
• ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว ้   
• ค่าบริการกรณีช าระดว้ยบตัรเครดิต 3 % ณ ท่ีจ่าย 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (กรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ ท้องถิ่น  400  บาท /ท่าน (เพ่ือเป็นก าลงัใจกบัคนพื้นท่ีเป็นสินน ้าใจของลูกค้า) 

 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการเดินทาง  (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ รับแต่ผู้ทีฉ่ีดวัคซีนครบ  2 เข็ม ขึน้ไปเท่าน้ัน) 
           ขาไป / ขาเข้า ประเทศเขมร 
           1. Passport เลม่จรงิ โดยวนัหมดอำยตุอ้งมีอำยมุำกกว่ำ 6 เดือน หรือ 180 วนัขึน้ไป  และ มีหนำ้ว่ำงขัน้ต ่ำ 3 หนำ้ขึน้ไป    
(ขัน้ต ่ำ Exp. Passport 21  DEC 2022 ขึน้ไป ) 
           2. เอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซีน โควิท-19  โดยตอ้งฉีดครบตำมเกณฑ ์(ขัน้ต ่ำ 2 เข็ม) อย่ำงนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทำง 
               - Vaccine Passport /วคัซีนพำสสปอรต์ หรือ ภำพเอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซีน จำกแอปหมอพรอ้ม  
          ขากลับ / ขาเข้า ประเทศไทย 
            1.Passport เลม่จรงิ โดยวนัหมดอำยตุอ้งมีอำยมุำกกว่ำ 6 เดือน หรือ 180 วนัขึน้ไป  และ มีหนำ้ว่ำงขัน้ต ่ำ 3 หนำ้ขึน้ไป 
               (ขึน้ต ่ำ Exp. Passort กรุ๊ปนี ้ 
                                              
เงือ่นไขการให้บริการ(ที่ท่านควรทราบก่อนส ารองที่น่ัง)  
* กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัขึน้ไป **เฉพำะช่วงที่ไม่ใช่เทศกำลหรือวนัหยุดยำว** คืนเงินทัง้หมด(ยกเวน้ตั๋วเครื่องบินที่
ออกมำแลว้) 
**(ยกเวน้ กรุ๊ปที่มีกำรกำรนัตีค่ำมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำรกำรนัตีค่ำมดัจ ำที่พกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได)้** 
* กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั **เฉพำะช่วงเทศกำลหรือวนัหยดุยำว** เก็บค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิทัง้หมด 
* กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วนั เก็บค่ำใชจ้่ำย 50% ของรำคำทวัร ์
* กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7 วนั เก็บค่ำใชจ้่ำย 100% ของรำคำทวัร ์
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เงือ่นไขการให้บริการต่างๆ 
        ●   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม รำคำ และเงื่อนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
        ●   บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
        ●   รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศ 
               เหตกุำรณท์ำงกำรเมือง และภยัธรรมชำติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษิัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมที่ 
              เกิดขึน้  ทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรือ จำกอบุติัเหตตุ่ำงๆ  ทัง้นี ้ 
              บรษิัทฯ  จะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
        ●   บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศเนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือ 
              สิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถกูตอ้งหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือดว้ยเหตผุลใดๆ  
              ก็ตำมที่กองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำงบรษิัทฯ ไม่อำจคืนเงินใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมด หรือ บำงสว่น 
        ●   รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครัง้หนึ่งหลงัจำกไดส้  ำรองที่นั่งบนเครื่องและ 
              โรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
        ●   บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ  
               หรือ คนต่ำงดำ้วที่พ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
        ●   บริษทัขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 16 ท่ำน (หรือตำมที่ตกลงไวก้บับริษัทฯ) 

        ●   กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เที่ยวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหกัค่ำบริกำรคืนไดเ้พรำะกำรช ำระค่ำทวัร ์
               เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 
        ●   ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงื่อนไขของสำยกำรบิน 
 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทัง้ 7 ข้อ 
          1. บรษัิทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองของไทยไม่อนญุำต 
               ใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุำตใหเ้ขำ้เมือง 
          2.  บรษัิทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตสุดุวิสยัที่ทำงบรษิัทฯ  
               ไม่สำมำรถควบคมุ   ได ้เชน่ กำรนดัหยดุงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
          3.  บรษัิทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
          4.  บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
          5.  กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เที่ยวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหกัค่ำบริกำรคืนไดเ้พรำะกำรช ำระค่ำทวัรเ์ป็นไป 
               ในลกัษณะเหมำจ่ำย  
          6.  ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงื่อนไขของสำยกำรบินก ำหนด 
          7.  กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 8 - 16 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำงโดยทำงบริษัทฯ  
               จะแจง้ใหท้่ำนทรำบลว่งหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง 
*** ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบรษิัทฯ จะไม่
ขอรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ *** 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมทีพั่ก 
เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั 
 
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทำงบรษิัทฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสมัมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมที่พกั อำหำร ยำนพำหนะและ
สถำนที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้กำรสมัมนำ ดงูำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชนส์งูสดุในกำรเดินทำง ทัง้นีท้ำงบรษิัทฯ ไม่
สำมำรถรบัผิดชอบในอบุติัเหตหุรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พกั ยำนพำหนะ, อนัเนื่องจำกอบุติัเหตรุวมถึงภยัธรรมชำติ, 
โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำง
ประเทศ, กำรนดัหยดุงำน, ควำมลำ่ชำ้ของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิ่น,ตลอดจนกำรถกูปฏิเสธออกวีซ่ำ
จำกกงสลุ และ / หรือ สว่นงำนที่เก่ียวขอ้งกบัสถำนเอกอคัรรำชทตู รวมถึงผูม้อี  ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่
จ ำตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทตู) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคมุของบรษิัทฯ หมำยรวมถึงในระหว่ำงกำร
เดนิทำงท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบรษิัทฯ มีควำมคุม้ครอง และประกนัอบุติัเหต ุตำมเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รบัประกนัในกรณีที่ผูร้ว่มเดินทำงถกูปฏิเสธโดยเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มิใหเ้ดินทำง
ออก หรือ เขำ้ประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำรควำมคมุ
โรคติดต่อเฉพำะพืน้ที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไม่คืนค่ำใชจ้่ำยใดๆ 
รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ ทัง้นีก้ำรขอสงวนสิทธิดงักลำ่ว บรษิัท จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูม้ีเกียรติ 
ซึ่งรว่มเดินทำงเป็นส ำคญั 
 
REMARK 
-ในกรณีที่ท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร(เลม่สีน ำ้เงิน) เดินทำงกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หำกท่ำนถูก
ปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใชห้นังสือเดินทำงบคุคลธรรมดำ(สีเลือดหม)ู 
-สถำนทูตเก็บค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและไม่คืนในทกุกรณี 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

