รหัสทัวร์ ACB151-01 (รถตู้)

วันแรก

กรุงเทพฯ-ปอยเปต-เสี ยมเรียบ-โตนเลสาบ

05.30 น.
06.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ และเป็ นกันเอง
นาคณะเดินทางจากจุดนัดพบ สู่ ประเทศ กัมพูชา โดยรถตูป้ รับอากาศ
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เย็น
พักที่ (N1)

ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั ให้การต้อนรับนาท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นาท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่ เมือง
เสี ยมเรี ยบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ ง นาท่านสักการะ ศาลพระองค์ เจ๊ ะขพระองค์
จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ ะขเปรี๊ยะอองจอม) เปรี ยบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่ งศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองของเสี ยมเรี ยบ
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร
รับประทานอาหารกลางวัน(1)ที่ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรื อชมภาพวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบ
นาท่านสู่ ปราสาทเขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็ น
ปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหิ นทราย เดิมที่นี่เป็ นศูนย์กลางเมือง พนมบาแค็งนี้เป็ นเทวสถานจากพื้นราบถึงยอด
เขาเป็ นปราสาทขึ้นไป 15 ชั้น โดยชั้นบนสุ ดมีปรางค์ประธานอยูต่ รงกลางฐานหิ นทรายทั้ง5 ชั้น และเป็ นจุดชมพระ
อาทิตย์ตกที่สวยงามมาก
รับประทานอาหารค่า(2)ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก ที่ไนท์มาร์เก็ต
โรงแรม EVER GREEN หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทนครวัด

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

08.00น.

นาท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็ น
ปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหิ นทรายสี ชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสู งได้อย่างสวยงามมาก เดินทางสู่
เมืองพระนครธม นาท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิม้ บายน”เป็ นศูนย์กลางของนครธมเป็ นสุ ดยอด

09.00 น.

เที่ยง
บ่ าย
17.00 น.
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เที่ยง

เย็น
พักที่ (N2)

ปราสาทของเขมรในยุคเสื่ อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็ นเทวพักตร์
4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุ ขความทุกข์ของประชาชน
รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยูใ่ นเขาวงกต
เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหิ นทรายนูนต่าที่
ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็ นเรื่ องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวน
เกษียรสมุทร
รับประทานอาหาร(5)ที่ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงชุดระบาอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีก
มากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นความทรงจา ตามอัธยาศัย
โรงแรม EVER GREEN หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม วัดใหม่ - ช้ อปปิ้ งที่ตลาดซาจ๊ ะ(ตลาดเก่า) - กรุงเทพฯ
07.00น.

รับประทานอาหารเช้า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น.

นาท่านชม วัดใหม่ ( Wat Mai ) ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรในสมัยที่ทาการสู ้รบกับชาวเขมรแดงในยุคของพอ
ลพต (Killing Fields)
จากนั้นนาทุกท่าน ช้ อปปิ้ งที่ตลาดซาจ๊ ะ(ตลาดเก่ า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้ อยืดลายนครวัด,
ผ้าพันคอ, ปลากรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน(7)ที่ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางกลับสู่ ด่านชายแดนปอย
ถึงด่านชายแดนนาท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก

12.00น.
บ่ าย
16.00 น.
19.00 น.
หมายเหตุ
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วันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ (บาท)
12-14 สิ งหาคม 2565
7,999
22-24 ตุลาคม 2565
7,999
3-5 ธันวาคม 2565
7,999
10-12 ธันวาคม 2565
7,999
31 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566
8,999

พักเดี่ยว (บาท)
1,600
1,600
1,600
1,600
2,000

* ไม่มีราคาเด็ก
เงือ่ นไขการชาระเงิน
●ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 2,500 บำท หลังจำกทำกำรจอง 2 วัน
●ชำระส่วนที่เหลือ ทัง้ หมดก่อนกำรเดินทำง 20 วัน
อัตราค่าบริการรวม
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• ค่าเข้าชมสถานที่
• ไกด์ทอ้ งถิ่นเขมร
• ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
• ค่าที่พกั ในเมืองเสี ยมเรี ยบ 2 คืน โรงแรมระดับมาตราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน
• ประกันชีวิต 1,000,000 / อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่ รวม
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สาหรับต่างชาติ (20 USD)
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดฯลฯ
• ค่าอาหารเครื่ องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
• ค่าบริ การกรณี ชาระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)
• ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน่ + คนขับรถ ท้องถิ่น 400 บาท /ท่ าน (เพื่อเป็ นกาลังใจกับคนพื้นที่เป็ นสินน้าใจของลูกค้ า)
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เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการเดินทาง (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ รับแต่ผู้ทฉี่ ีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ขึน้ ไปเท่านั้น)
ขาไป / ขาเข้า ประเทศเขมร
1. Passport เล่มจริง โดยวันหมดอำยุตอ้ งมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน หรือ 180 วันขึน้ ไป และ มีหน้ำว่ำงขัน้ ต่ำ 3 หน้ำขึน้ ไป
(ขัน้ ต่ำ Exp. Passport 21 DEC 2022 ขึน้ ไป )
2. เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีน โควิท-19 โดยต้องฉีดครบตำมเกณฑ์ (ขัน้ ต่ำ 2 เข็ม) อย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง
- Vaccine Passport /วัคซีนพำสสปอร์ต หรือ ภำพเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีน จำกแอปหมอพร้อม
ขากลับ / ขาเข้า ประเทศไทย
1.Passport เล่มจริง โดยวันหมดอำยุตอ้ งมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน หรือ 180 วันขึน้ ไป และ มีหน้ำว่ำงขัน้ ต่ำ 3 หน้ำขึน้ ไป
(ขึน้ ต่ำ Exp. Passort กรุป๊ นี ้
เงือ่ นไขการให้บริการ(ทีท่ ่านควรทราบก่อนสารองทีน่ ่ัง)
* กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึน้ ไป **เฉพำะช่วงที่ไม่ใช่เทศกำลหรือวันหยุดยำว** คืนเงินทัง้ หมด(ยกเว้นตั๋วเครื่องบินที่
ออกมำแล้ว)
**(ยกเว้น กรุป๊ ที่มีกำรกำรันตีคำ่ มัดจำกับสำยกำรบินหรือกรุป๊ ที่มีกำรกำรันตีคำ่ มัดจำที่พกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้)**
* กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน **เฉพำะช่วงเทศกำลหรือวันหยุดยำว** เก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด
* กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำทัวร์
* กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำทัวร์
เงือ่ นไขการให้บริการต่างๆ
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม รำคำ และเงื่อนไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
● บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
● รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่
เกิดขึน้ ทำงตรง หรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรือ จำกอุบตั ิเหตุตำ่ งๆ ทัง้ นี ้
บริษัทฯ จะคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
● บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำงเข้ำประเทศเนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือ
สิ่งของห้ำมนำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้องหรือควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมด หรือ บำงส่วน
● รำยกำรนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั กำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่งหลังจำกได้สำรองที่น่งั บนเครื่องและ
โรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ ำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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● บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ
หรือ คนต่ำงด้ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีท่มี ีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 16 ท่ำน (หรือตำมที่ตกลงไว้กบั บริษัทฯ)
● กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เที่ยวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
● ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สำมำรถ Refund ได้ทกุ กรณี โดยเงื่อนไขของสำยกำรบิน
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทัง้ 7 ข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุญำต
ให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสดุ วิสยั ที่ทำงบริษัทฯ
ไม่สำมำรถควบคุม ได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
5. กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เที่ยวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมำจ่ำย
6. ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สำมำรถ Refund ได้ทกุ กรณี โดยเงื่อนไขของสำยกำรบินกำหนด
7. กรณีท่ีคณะไม่ครบจำนวน 8 - 16 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำงโดยทำงบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง
*** ในกรณีท่ีลกู ค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทำงบริษัทฯ จะไม่
ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิน้ ***
่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทำงบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในกำรจัดนำสัมมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมชำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พกั อำหำร ยำนพำหนะและ
สถำนที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ กำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สงู สุดในกำรเดินทำง ทัง้ นีท้ ำงบริษัทฯ ไม่
สำมำรถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พกั ยำนพำหนะ, อันเนื่องจำกอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชำติ,
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โจรกรรม, วินำศกรรม, อัคคีภยั , กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำง
ประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะท้องถิ่น,ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซำ่
จำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอัครรำชทูต รวมถึงผูม้ ีอำนำจทำกำรแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่
จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็ นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำยรวมถึงในระหว่ำงกำร
เดินทำงท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษัทฯ มีควำมคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตำมเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีท่ีผรู้ ว่ มเดินทำงถูกปฏิเสธโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำง
ออก หรือ เข้ำประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทำง ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบด้ำนกำรควำมคุม
โรคติดต่อเฉพำะพืน้ ที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ
รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจำเป็ น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ ทัง้ นีก้ ำรขอสงวนสิทธิดงั กล่ำว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผูม้ ีเกียรติ
ซึ่งร่วมเดินทำงเป็ นสำคัญ
REMARK
-ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร(เล่มสีนำ้ เงิน) เดินทำงกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หำกท่ำนถูก
ปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ(สีเลือดหมู)
-สถำนทูตเก็บค่ำธรรมเนียมวีซำ่ และไม่คืนในทุกกรณี
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