
  
   

 



  
   

 

   ก าหนดการเดนิทาง 

เดือนตุลาคม 2561 5-6 ,6-7  ,12-13,13-14,19-20,20-21,26-

27,27-28 

2,999.- 

เดือนพฤศจิกายน 2561 
2-3,3-4,9-10,10-11,16-17,17-18,23-

24,24-25,30 พ.ย.-1 ธค. 
2,999.- 

เดือนธันวาคม 2561 1-2,7-8,8-9,14,15,15-16,21-22,22-

23,28-29,29-30 
2,999.- 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - นครธม - นครวดั -กรงุเทพ ฯ  

23.30 น. พรอ้มกันที ่จุดนดัพบ ปั้มน า้มนั ปตท.วภิาวด ีเจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ  

05.00 น. เดนิทางถงึจงัหวดัสระแกว้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม ...  ( มือ้ที ่1) 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทาง สูด่า่นปอยเปต เพือ่นเดนิทางสู ่ นครธม 

ท่านสู ่เมอืงนครธม (Angkor Thom) ถอืเป็นอาณาจักรขอมทีรุ่่งโรจน์ถงึขดีสดุในชว่งรัชสมัยพระ

เจา้ชัยวรมันที ่7  ทีย่ังคงทิง้ร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดตีใหเ้ราไดย้อ้นเวลาเขา้ไป

สัมผัสไดอ้ยา่งไกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมปีราสาทหลักประจ ารัชสมัยของพระองค ์ทีม่รีูปแบบการสรา้ง

แตกตา่งไปจากทกุๆ ปราสาท ในประเทศกัมพชูา ทีเ่ราไมค่วรพลาดชมเป็นอยา่งยิง่ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่2) 

บา่ย ชมสิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลกที ่ปราสาทนครวดั (Angkor Wat) เป็นชือ่เรยีกของคนไทย 

ส าหรับชาวกัมพชูาจะออกเสยีงค าวา่นครเป็น นอรก์อร ์สว่นฝร่ังจะออกเสยีงเพีย้นเป็น อังกอร ์สว่น

สาเหตทุีเ่รยีกปราสาทแหง่นีว้า่นครวดั เพราะความใหญโ่ตของปราสาท และยังเคยเป็นวดัทางพทุธ

ศาสนา ผูค้นในอดตีจงึเรยีกรวมกันวา่ นครวดั 

ปราสาทนครวดั  สรา้งขึน้สมัยพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 ในพทุธศตวรรษที ่17 จดุประสงคใ์นการสรา้งก็

คอืเพือ่เป็นเทวสถานแกพ่ระวศิณุเทพ ในศาสนาฮนิด ูลัทธไิวษณพนกิาย และยังใชเ้ป็นราชสสุานเก็ย

พระศพของพระองค ์ดว้ยเหตนุีป้ราสาทนครวดัจงึถกูสรา้งใหห้ันหนา้ไปทางทศิตะวนัตก เป็นทศิ

อัปมงคล หรอืทศิแหง่ความตาย ซึง่จะแตกตา่งจากปราสาทอืน่ๆทีห่ันหนา้ไปทางทศิตะวนัออก 

ปราสาทนครวดั  นับเป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุบรรดาปราสาทขอม ใชเ้วลากอ่สรา้งนานกวา่ 

30 ปี โดยใชห้นิจากเทอืกเขาพนมกเุลนทีต่ัง้อยูไ่กลออกไปกวา่ 50 กโิลเมตร ลอ่งผา่นมาทางแมน่ ้า

เสยีมเรยีบ และใชแ้รงงานคนนับแสน ชา้งนับพันเชอืก ส าหรับขนหนิมาสรา้งมหาปปราสาทแหง่นี้ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ปอยเปต  

ค า่ อสิระอาหารค ่า   ณ จดุพกัรถ จากนัน้เดนิทางกลบัสู ่ปัม้น า้มนั ปตท.วภิาวด ีกรงุเทพ ฯ 

22.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพ ฯ ดว้ยความประทับ มริูล้มื  

  

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย/มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และ

คนขบัรถ  

(รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

 
 



  
   

 
 

 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ ในประเทศไทย และประเทศกมัพูชา  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ นครวดันครธม  
 ค่าอาหารรวม 2 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายในการทาํหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจดัเล้ียง / ค่า

โทรศพัท ์/ คา่โทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยและทีมงานคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 500 บาท / ทริป / ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อนาํไปหกัค่าใชจ่้าย 

การจองและช าระเงิน  
1. ช าระเงินมัดจ า จ านวน  ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลงัการจอง 
2. ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 
3. หากท่านสมาชิกไดท้าํการโอนเงินแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผูจ้อง พร้อมทั้งรายละเอียด

มายงัเจา้หนา้ท่ีรับจอง  
(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณเีช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณใีดๆ ให้ถือว่านักท่องเทีย่วสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ) 

 นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตักฤษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ระเบียบการและข้อตกลงการส ารองที่น่ัง 
1. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไม่วา่ดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจาํไวต้าม
ระยะเวลาและจาํนวน ดงัน้ี 

แจง้ยกเลิกระหวา่ง 15 – 29 วนัก่อนการเดินทาง สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจาํทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 ** ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรง
หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ ** 



  
   

2. เม่ือท่านสาํรองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 
มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ  
 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 18 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ
เดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 

4.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความ
สูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 5.  เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

6.  กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 7.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 
หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
นอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนดัหยดุงาน การล่าชา้ของสายการบิน-รถไฟ ภยัธรรมชาติ กรณีท่ี
ท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด 


