อัตราค่าบริการ
เดินทาง
วันที่ 27 - 29 เม.ย. 61
วันที่ 4 - 6 พ.ค. 61
วันที่ 11 - 13 พ.ค. 61
วันที่ 18 - 20 พ.ค. 61
วันที่ 25 - 27 พ.ค. 61

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
พักเดี่ยว
จอยแลนด์
หมายเหตุ
10,999
9,999
2,500
10,999
9,999
2,500
10,999
9,999
2,500
10,999
9,999
2,500
10,999
9,999
2,500
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 5,000 บาท
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครือ
่ งบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการบิน***
***บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน**
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วันแรก
07.00 น.
10.10 น.
11.10 น.
เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

วันที่สอง
เช้า
07.30 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

วันที่สาม
เช้า
07.30 น.
เที่ยง
บ่าย
15.25 น.
16.20 น.

สนามบินดอนเมือง- เสียมเรียบ – โตนเลสาป – องค์เจ๊กองค์จอม - ยอดเขาพนมบาเค็ง ( - / L / D )
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 3 สายการบินแอร์เอเชีย (FD) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองเสียบเรียบโดยสารการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่
FD 610
เดินทางถึงสนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ) นําท่านผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมือง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป
(Tonlé Sap) คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัดคือ กําปงธม,กําปง
ชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบองและเสียบเรียบชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพ ประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลาง
ทะเลสาบมานานนับหลายสิ บปี จากนั้ นนํ า ท่ านสั ก การะองค์ เ จ๊ ก
องค์จ อมพระพุ ทธรูป ศัก ดิ์สิท ธิ์พระคู่บ้า นคู่เ มืองเสียบเรีย บเพื่ อ
ความเป็นสิริมงคล จากนั้นนําท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขา พนมบา
เค็ ง (Phnom Bakheng) จุ ด เริ่ม ต้ นแห่ ง อารายธรรมปราสาท
ขอม พร้อมชมความงามวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชม
วิวที่ ได้ชื่อ ว่าสวยงามที่สุดในเมืองเสียมเรียบ
รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร
ที่พก
ั
DARA REANGSEY (หรือเทียบเท่า)

ปราสาทบันทายสรี–ปราสาทตาพรหม–นครธม(ปราสาทบายน)นครวัด–ชมโชว์ระบําอัปสรา(B/L / D )
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางเที่ยวชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)
หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ
"ป้ อ มที่ ส วยงาม"ต่ อ จากนั้ นเดิ นทางชม ปราสาทตาพรหม ชม
ความอัศจรรย์ของต้นไม้ที่ปกคลุมตัวปราสาทเกือบทั้งหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร
เดิ น ทางสู่ เมื อ งพระนคร หรื อ นครธม ชม สะพานนาคราช
สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้า
ออกเมืองนครธมชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระ
พักตร์ไ ปทั้ ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ศูนย์ก ลางของอัง กอร์ธ ม
หรื อ นครธมถื อ ว่ า เป็ น สุ ด ยอดของปราสาทเขมรจากนั้ น ชม สิ่ ง
มหั ศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ที่เ ปรี ย บเสมื อ น
วิมานของเทพเจ้าสูงสุด ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ พร้อมชม
ภาพแกะสลักอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่าํ (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร พร้อมชม การแสดง
นาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบําอัปสรา)
ที่พัก DARA REANGSEY (หรือเทียบเท่า)

วัดใหม่ –สนามบินเสียมเรียบ–กรุงเทพฯ
( B / อิสระ / - )
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) แบบ SNACK BOX
นําท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Killing Field” สนามรบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสู้รบและ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุก
์ น
ั เองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย พร้อมฟังบรรยาย
ประวัติความเป็นมาจากเจ้าหน้าที่
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ) เช็คอิน รับ Boarding Pass เตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD615
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**
* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศกัมพูชา
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่
ประเทศกัมพูชาทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศกัมพูชาเรียกเก็บ
ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน
ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ราคาทัวร์รวม
1.
3.
5.
7.
9.
10.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2.
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4.
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
6.
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8.
หัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตลอดรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
น้ําเปล่าวันละ 1 ขวด

ราคาทัวร์ไม่รวม
1.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
2.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3.
ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
4.
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5.
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ในวันเช็คอิน ที่สนามบินดอนเมือง)
6.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
7.
กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ(ยกเว้นประเทศในกลุม
่ อาเซียน)ราคาทัวร์ไม่รวมวีซ่า(คิดเพิม
่ 1,700 บาท / ท่าน)
และจัดทําวีซ่าเมือ
่ ท่านเดินทางถึงสนามบินเรียบ(ลูกค้าต้องเตรียมรูปถ่ายขนาด 2 นิว
้ เพือ
่ การจัดทําวีซ่าค่ะ)
เงื่อนไขการจองทัวร์
*
ชําระเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน
*
หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯจะทําการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2
สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
• กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทาง
ท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
• กรณี วันเดิ นทางไม่ ต รงกั บวั นหยุด นั กขั ต ฤกษ์ ห รือ ช่ ว งเทศกาลผู้จองทัว ร์ ต้อ งแจ้ง เปลี่ ย นวันเดินทางหรื อเปลี่ ยนชื่ อ ผู้
เดินทางอย่า งน้อ ย 30 วัน ก่อ นการเดิ น สามารถเปลี่ ยนได้เพี ยง 1 ครั้ง เท่า นั้น หากแจ้ง หลัง จากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
• กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
เงื่อนไขการยกเลิก
•
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองชําระ (หากการเดินทางนั้นตรงกับ
ช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)
•
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
•
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
•
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
หมายเหตุ
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1.
2.
3.
4.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ํากว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ค รบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่า ใช้ จ่า ยทุ กอย่า งทางบริษัทฯได้ ชํา ระค่ าใช้จ่ายให้ ตัว แทนต่า งประเทศแบบเหมาขาดก่อ นออก
เดินทางแล้ว

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทาการจองทุกครัง
้
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