(GHPNH003)

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
เริ่มต้นเพียง

11,900.-

ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ





ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม , ปราสาทตาพรหม , ปราสาทบันทายสรี

(GHPNH003) ทัวร์กัมพูชา_PNH-PG001_พนมเปญ เสีย มเรีย บ 3 วัน 2 คืน (PG)

(GHPNH003)

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 25-27 ส.ค. 61

14,900.-

วันที่ 17-19 ส.ค. 61

14,900.-

วันที่ 31 ส.ค.- 02 ก.ย.61

14,900.-

วันที่ 01-03 ก.ย. 61

14,900.-

วันที่ 07-09 ก.ย. 61

14,900.-

วันที่ 08-10 ก.ย. 61

14,900.-

วันที่ 14-16 ก.ย. 61

14,900.-

วันที่ 15-17 ก.ย. 61

14,900.-

วันที่ 21-23 ก.ย. 61

14,900.-

วันที่ 22-24 ก.ย.61

14,900.-

วันที่ 28-30 ก.ย. 61

13,900.-

วันที่ 29 ก.ย.–01 ต.ค.61

13,900.-

ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 600 บาท

เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน 1
อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม
2

พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
- ชมโชว์ระบําอัปสรา

3

ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม นครวัด - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดิน ทาง
(GHPNH003) ทัวร์กัมพูชา_PNH-PG001_พนมเปญ เสีย มเรีย บ 3 วัน 2 คืน (PG)

เช้า

เที่ยง

ค่า
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�
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�

✈

✈

โรงแรมที่พัก
RIVER PALACE HOTEL
4*HOTEL
OR SAME
CITY ANGKOR HOTEL
4*HOTEL
OR SAME

(GHPNH003)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - อนุสาวรีย์อ ิสรภาพ - วัด
พนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม

04.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 ประตู 3 เคาน์ เ ตอร์ F สายการบิ น
บางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้ า นเอกสาร และ
สัมภาระ

06.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมือ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่
PG927 (บริการอาหาร และ น้าดื่มบนเครื่อ ง)

07.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (โปเชนตง) ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
(Royal Palace) หรือที่ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่า "พระราชวังเขมรินทร์" พระราชวังหลวงใน
พนมเปญนั้นสร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความช่วยเหลือของฝรั่ ง เศสในปี 1866 และใช้ เ ป็ น ที่
ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ นับจากะบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ ที่เสด็จกลับคืนสู่กรุงพนมเปญ
ในปี 1992 สถานที่ส่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวังเปิดให้เข้าชมได้ ยกเว้นเขตหวงห้ า มพระราชฐานที่
ประทับ ที่ตั้งพระราชวังแห่งนี้อยู่บนฝั่งตะวันตกของลําน้ําสาขา 4 สายของแม่น้ําโขง เรี ย กว่ า “จตุ มุ ข ”
พระราชวังหลวงในกรุงพนมเปญมีอาคารที่แตกต่างกันและเป็นสถานที่ท่องเที่ ย วที่ นิ ย มในปั จ จุ บั น ให้
ท่านได้เดินชมอาคารพระราชวังอื่นๆ เช่น พระที่นั่งจันทรฉายา พระที่ นั่ ง เทวาวิ นิ จ ฉั ย (ท้ อ งพระโรง)
พระราชวังเขมรินทร์ เป็นต้น จากนั้นนําท่านชม วัดพระแก้ว ซึ่งชาวกัมพูชาเรียกว่า เจดีย์เงิน (Silver
Pagoda) นมัสการพระแก้วมรกตของเขมร ซึ่งสร้างตามแบบพระแก้วมรกตของไทย แต่ของเขมรเป็ น
แก้วหล่อ และจุดที่น่าสนใจก็คือ พื้นภายในพระอุโบสถปูด้วยกระเบื้องที่ทําจากเงินแท้ๆ ถึง 5,329 แผ่น
มี น้ํ า ห นั ก รว มกั น ถึ ง 5,0 00 ตั น จ ากนั้ น นํ า ท่ า นชม อนุ ส าวรี ย์ อิ ส รภ าพ ( Independence
Monument) สร้างขึ้นในปี 1958 เพื่อรําลึก ถึ ง การหลุ ด พ้ น จากการปกครองของฝรั่ ง เศส ประเทศ
กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี 1863-1953 เส้น ทางสู่ อิ ส รภาพของกั ม พู ช านั้ น
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะวีรบุรุษผู้กล้าหลายพันคนต้องเสียสละชีวิ ต แลกมาเพื่ อ อิ ส รภาพของ
ประเทศ จากนั้นนําท่านชม วัดพนม (Phnom Temple) เป็นวัดที่มีความสําคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญ
ก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้ด้วย มีตํานานพื้นบ้านกล่าวว่าเมื่อ 600 ปีก่อนมีเศรษฐีนีชาวเขมรผู้หนึ่งชื่อเพ็ญ ได้
ไปพบพระพุทธรูปน้ําพัดมาเกยฝั่งหลายองค์ นางมีศรัทธาแรงกล้าในพระศาสนา จึ ง ได้ ส ร้ า งวั ด ขึ้ น บน
ยอดเขาที่อยู่ใกล้ๆ กันเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านั้น แม้เขาลูกนี้จะสูงเพียง 27 เมตร แต่ ก็
คือเป็นเขาที่สุงที่สุดในละแวกนี้ จึงเรียกกันเรื่อยมาว่า “พนมเปญ” แปลว่า “เขายายเพ็ญ”

กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม คุกตวลสเลง (Tuol Sleng Genocide Museum) อนุสรณ์แห่งความโหดร้ายของเขมร
แดง สถานที่กักขังนักโทษทางการเมืองในยุคสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง แต่เดิมเป็น
โรงเรียนที่สอนในระดับชั้นประถม แต่ถูกยึดใช้เป็นสถานที่บัญชาการนําโดย พล พต ปัจจุบันอาคารแห่ง
นี้ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวที่หลงเหลือจากอดีต ภายในมีภาพถ่ายของเหยื่อทีถ
่ ูกสังหารและ
อาวุธที่ใช้ในการทรมานจัดแสดงอยู่ ภายหลังจากเขมรแดงหมดอํานาจลงในปี 1978 แห่งนี้ได้มีการชุด
กะโหลกศีรษะของเหยื่อกว่า 8,000 ชิ้น ขึ้นมาและบางส่วนได้จัดแสดงไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเตือนใจถึง
อดีตของการกระทําของน้ํามือมนุษย์ด้วยกัน จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง ตลาดซาทะไม
(Central Market) ความมีชีวิตชีวาของพนมเปญมีเสน่ห์อยู่ที่ตลาด ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูก
ตลาดแห่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปก็คือตลาดใหม่ (ซาทะไม) สร้างขึ้นเมื่อปี 1937 สมัยที่ยังเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส เป็นตึกแบบอาร์ตเตโกซึ่งมีเพดานสูง ส่วนใหญ่จะขายสินค้าประเภท
เครื่องประดับ อัญมณี เสื้อผ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน ผ้าไหมลายพื้นเมือง สินค้าของฝากทั้งประเภท
ของกินของใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋า เป็นต้น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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พักที่

วันที่ 2
เช้า

RIVER PALACE HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว, เมือ งพนมเปญ

พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบา
อัปสรา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไปยังเมือง เสียมเรียบ ใช้เวลานั่งรถ 5-6 ช.ม.โดยประมาณ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนําท่านเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ อีกหนึ่งเมืองสําคัญที่เป็นที่ตั้งของนครวัด นครธม และปราสาทสมั ย
อาณาจักรขอมโบราณอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองพระนคร แหล่งมรดกโลกของประเทศกัม พู ช า นํ า
ท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์ จ อม (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm) พระพุ ท ธรู ป คู่ พี่
น้องเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสี ย มเรี ยบมาอย่ า งช้ า นาน
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบน้ําจืด ล่อ งเรื อ ชมทั ศ นี ย ภาพ
เหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบเป็นแม่น้ําธรรมชาติ และเปี่ ย มด้ ว ย
ระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นั้นอุดมด้วยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500
ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเป็นลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญที่สุดใน
ประเทศกัมพูชาที่หล่อเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบนี้เป็นพัน ๆ คน ในพื้นที่ของแม่น้ําโตนเลสาบ
มีชาวประมงนั บ หมื่ น ชี วิ ต ที่ อ าศั ย อยู่ มี ชุ ม ชนที่ เ รี ย กว่ า หมู่ บ้ า นลอยน้ํ า นอกจากนั้ น ยั ง มี โ รงเรี ย น
สํานักงานราชการ โบสถ์ เช่นเดียวกันกับชุมชนที่อยู่บนบก ชุมชนนี้ผู้คนอยู่ตามแบบพอเพียงโดยอาศั ย
อยู่ในบ้านลอยน้ําเคลื่อนที่ไปตามระดับน้ําขึ้นลงของแม่น้ําโตนเลสาบและประกอบอาชี พ ประมง เลี้ ย ง
ปลา ให้ท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบๆ โตนเลสาบ นําท่านกลับสู่ตัวเมือง

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูอ าหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อ มชม
โชว์อ ัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงามและอ่อ นช้อ ย

19.40 น.

วันที่ 3
เช้า

CITY ANGKOR HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว, เมือ งเสียมเรียบ

ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียม
เรียบ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
เช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งมีความหมายว่าปราสาท
แห่งสตรี หรือป้อมปราการแห่งสตรี ปราสาทนี้สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ปราสาทบันทายสรีได้
ชื่อว่าเป็น รัตนชาติแห่งปราสาทขอม เพราะลวดลายส่วนใหญ่เป็นการนําเอาศิลปะยุคเก่ามาเป็นต้ น แบบ
เช่น ลายก้านขด ลายก้านต่อดอก ลวดลายที่ประดั บ บนตั ว ปราสาทมี ค วามอ่ อ นช้ อ ยงดงาม ช่ า งได้
แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง จนทําให้เหล่านางอัสรา และเทพธิดาที่ประดั บ บนผนั ง ปราสาทดู ร าวมี ชี วิ ต
จริงๆ นําทุกท่านเดินทางต่อไปยังอาณาจักรขอมอันรุ่งเรือง รถคณะทัวร์จะแล่นผ่านชมสะพานนาคราช
สะพานข้ามเพื่อเข้าสู่ตัวนครธม ด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากําลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูป
อสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน และผ่าน ประตูเมือ ง ที่ มี ย อดเป็ น รู ป พระ
โพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกว่าในประตู เ มื อ งต่ า งๆ ที่ ท่ า นเคยพบ มา นครธม
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(Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมั น ที่ 7 เมื่ อ
พระองค์ขับไล่กองทัพจามออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได้ขยายบริเวณใกล้เคียงของ
เมืองที่สร้างขึ้นเป็นกําแพงป้อ มปราการในแต่ ล ะด้ า น 3 กม. จากนั้ น นํ า ท่ า นชม ปราสาทบายน
(Bayon Temple) ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุ ก หลั ง จะแกะสลั ก
เป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลั ก ฝาผนั ง ซึ่ ง เป็ น ภาพแสดง
ชีวิตประจําวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กั บ พวกจาม (เวี ย ดนาม
โบราณ) ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของเขมรไว้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ต่อจากนั้นนําท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็น ปราสาทที่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า งมานานถึ ง 500 ปี
สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหินในยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้ า ชั ย วรมั น ที่ 7 ที่
ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายใน
ปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทั บ หลั ง แต่ ใ น
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได้ถูกดัดแปลงให้เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงให้เป็นศิวะลึงค์ จากนั้นชม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน และ
ส่วนสําคัญของทริปที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ซึ่งสร้ า งในกลาง
พุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ชมรูป
สลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ํา ซึ่ ง มี ค วามยาวกว่ า 800 เมตร ชมภาพแกะสลั ก
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริย วรมั น ที่ 2 และเรื่ อ งราวจากวรรณคดี เ รื่ อ ง รามายณะ รู ป
แกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือรูปที่เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ และยังมีรูปแกะสลัก
นางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ

21.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG910
(บริการอาหาร และ น้ําดื่มบนเครื่อง)

22.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจานวนผู้โดยสาร
จานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่า นไม่มีหัว หน้า ทัว ร์ไทย

โปรแกรม :กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
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อัตราค่า บริการ

วันที่ 11-13 ส.ค. 61

16,900.-

เด็กมีเตียง
พักกับ
ผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ
16,900.-

วันที่ 17-19 ส.ค. 61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

7,000.-

2,900.-

วันที่ 25-27 ส.ค. 61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

7,000.-

2,900.-

วันที่ 31 ส.ค.-02 ก.ย.61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

7,000.-

2,900.-

วันที่ 01 -03 ก.ย.61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

7,000.-

2,900.-

วันที่ 07-09 ก.ย. 61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

7,000.-

2,900.-

วันที่ 08-10 ก.ย. 61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

7,000.-

2,900.-

วันที่ 14-16 ก.ย. 61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

7,000.-

2,900.-

วันที่ 15-17 ก.ย. 61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

7,000.-

2,900.-

วันที่ 21-23 ก.ย. 61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

7,000.-

2,900.-

วันที่ 22-24 ก.ย. 61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

7,000.-

2,900.-

วันที่ 28-30 ก.ย. 61

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

6,000.-

2,900.-

13,900

13,900

13,900

13,900.-

6,000.-

2,900.-

ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน
ท่านละ

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 29 ก.ย.-01 ต.ค 61

เด็กมีเตียง
พักกับ
ผู้ใหญ่ 2
ท่าน
ท่านละ
16,900.-

เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ท่านละ

16,900.-

8,000.-

2,900.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 3,900.- / ท่า น ***
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้า เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศกัมพูชา ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่า ใช้จ่า ยไม่ว ่า กรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

***ราคาทัว ร์ข้า งต้นยัง ไม่รวมค่า ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่า น // หัว หน้า ทัว ร์ แล้ว แต่ดุลพินิจ ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่ อ นทุ ก ครั้ ง เพื่ อ เช็ ค
ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิ ด พลาด ทางบริ ษั ท ไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.

การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง เที่ ย วบิ น พิ เ ศษเช่ น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ า รั ก ษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
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เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักตามสายการบิน
กําหนด

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 600 บาท ต่อท่าน / ทริป

เงื่อไขการยกเลิกเดินทาง
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

5.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
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6.

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศกัม พู ช า ไม่ มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง คณะต่ อ ไป แต่ ทั้ ง นี้ ท่ า นจะต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

7.

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิ เ ศษเช่ น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติแ ละอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ด ลง ทางบริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ แ ละ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่ นั่ ง บนเครื่ อ ง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษั ทฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรั บ ราคาตั๋ ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ ก ารทั ว ร์ อื่ น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้ ง สิ้ น แทนบริ ษั ท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ด พลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่ า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัด จํ า คื น ไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น และทางบริ ษั ท จะเรี ย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน

11.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิ เ ช่ น นั้ น ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่ อ ยู่ น อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิ ท ธิ์ แ ละจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบคื น
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่ นั่ ง บนเครื่ อ ง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริ ษั ท ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรั บ ราคาตั๋ ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัด บริ ก ารทั ว ร์ อื่ น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้ ง สิ้ น แทนบริ ษั ท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ด พลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แ จ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

11.

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่านั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ย อมรั บ ใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.

โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่ พั ก แตกต่ า งกั บ ประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่
ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมี
ความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ ล ะโรงแรม
ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ

15.

กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่ า ช้ า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
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16.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อ มคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

17. ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ข องบริ ษั ท ฯ ก่ อ นทุ ก ครั้ ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(GHPNH003) ทัวร์กัมพูชา_PNH-PG001_พนมเปญ เสีย มเรีย บ 3 วัน 2 คืน (PG)

