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เขมร “ย้อนรอยราชมรรคา” 
จากมหาปราสาทในพงไพรสู่เมอืงพระนคร 
วิทยากร อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์
(สระแก้ว – สด๊กก๊อกธม – บัณฑายฉมาร ์– พระตะบอง – ศรีโสภณ – เกาะแกร ์– 
พนมกุเลน – เบง็เมเลีย – นครวัด – นครธม – บัณฑายสรี – เสียมเรียบ) 
วันที ่24 – 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 (5 วัน 4 คนื) 
  
 
 

 

 

 

 

 

วันเสารท์ี ่24 ธันวาคม 2565 กรุงเทพฯ – สระแก้ว – ปราสาทสด๊กก๊อกธม – พระตะบอง      (1) 

06.00 น.  พบกนัท่ี โรงแรม S.D. AVENUE ป่ินเกล้า เจา้หนา้ท่ี สุขนิยมทัวร ์ตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก บรกิารอาหารเชา้และเครื่องด่ืม ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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07.00 น. ออกเดนิทางสู ่จ.สระแก้ว (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองชายแดนท่ี
มีความอดุมสมบรูณห์ลายดา้นทัง้โบราณสถานในวฒันธรรมเขมร เป็นเมืองการคา้ชายแดนท่ีมีผูค้น
หลากหลายเชือ้ชาตอิยูอ่าศยัทัง้ ไทย เขมร ลาว จีนและเวียดนาม 

11.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั รา้นยายต๊ามอาหารเวียดนาม ท่ีขายมานานกวา่ 60 ปี จากรุน่สูรุ่น่ 
ตัง้แต ่พ.ศ.2497 โดยแรกเริ่มใสไ่มค้านหาบขายไปทั่วเมืองอรญัประเทศ 

12.00 น.  เดนิทางสู ่ปราสาทสด๊กก๊อกธม (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) โบราณสถาน
ขนาดใหญ่และส าคญัของจ.สระแกว้ สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ใน
พทุธศตวรรษท่ี 14 เพ่ือใชป้ระดษิฐานรูปเคารพและใชป้ระกอบ
พิธีกรรมตามคติความเช่ือถือในศาสนาฮินดไูดมี้การคน้พบศลิา
จารกึ 2 หลกั จารกึดว้ยอกัษรเขมรโบราณ เป็นหลกัฐานส าคญัท่ี
บง่บอกถึงอายกุารสรา้งปราสาทสด๊กก็อกธมแหง่นี ้ตลอดจนบอก
ถึงวตัถปุระสงคข์องการสรา้งปราสาทแหง่นี ้  

15.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ประเทศกัมพูชา ข้ามด่านคลองลึก - ปอยเปต  
16.00 น. เดนิทางตอ่โดยรถโคช้ประเทศกมัพชูา สู่ เมืองพระตะบอง 

BATTAMBANG (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 
ชั่วโมง) พระตะบองอยู่ทางภาคตะวนัตกของประเทศกมัพชูา มี
เขตติดตอ่กบัจงัหวดัสระแกว้ และจนัทบรุี ประเทศไทย พืน้ท่ีนี ้
อดีตเคยเป็นจงัหวดัพระตะบองในมณฑลบรูพาของสยาม 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ทีพั่ก CLASSY HOTEL AND SPA BATTAMBANG **** หรือเทยีบเท่า  
 
วันอาทติยท์ี ่25 ธันวาคม 2565 พระตะบอง – วัดดัมรัยซอ – ศาลากลางเก่าเมืองพระตะบอง  
                                                  – ศรีโสภณ – ปราสาทบัณฑายฉมาร ์– เสียมเรียบ – โตนเลสาบ (2) 

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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08.00 น. น าทา่นชมเมืองพระตะบอง เยือนวัดดัมรัยซอ หรือวดัชา้งเผือก 
วดันีส้รา้งขึน้เม่ือปี 2448 ซึ่งเป็นวดัท่ีคลา้ยคลงึกบัวดัแกว้พิจิตร 
ในจงัหวดัปราจีนบรุี เพราะทัง้สองวดัสรา้งโดยพระยาคทาธร
ธรณินทร ์(ชุม่ อภยัวงศ)์  วดันีเ้ป็นวดัท่ีมีศลิปะสวยงาม ภายนอก
ประดบัดว้ยปนูป้ันรูปสตัวต์า่งๆ อิทธิพลตะวนัตกแตเ่ป็นฝีมือชา่ง
พระตะบอง หนา้บนัมีลวดลายมีตรา “แผน่ดินสยาม” ในสมยั
รชักาลท่ี 5 ปรากฎอยูท่ัง้หนา้และหลงัโบสถ ์ส่วนใบเสมาถา้สงัเกตดีๆจะเห็นลายพระแมธ่รณีบีบมวย
ผม ซึ่งตอ่มานายควง อภยัวงศใ์ชเ้ป็นสญัลกัษณข์องพรรคประชาธิปัตยใ์นเวลาตอ่มา ภายในโบสถ์
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองราวพทุธประวตัิและปนูป้ันเร่ืองรามเกียรติท่ี์บานประตวูดั และพระ
ประธานปางมารวิชยัประดิษฐานอยูภ่ายในบษุบก ชม ศาลากลางเก่าเมืองพระตะบองซึ่งเคยเป็น
บา้นพกัของพระยาคทาธรธรณินทร ์(ชุม่ อภยัวงศ)์ และครอบครวั และอาคารศาลากลางหลงันีคื้อ
ตน้แบบตกึเจา้พระยาอภยัภเูบศร ท่ี จ.ปราจีนบรุี  

 
 
 
 
 
 
 
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่ปราสาทบัณฑายฉมาร ์(BANTEAY CHHMAR)  (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง) ค าวา่ “บนัทายฉมาร”์ หรือ “บนัเตียฉมาร”์ เป็นภาษาเขมรแปลวา่ “ปอ้มเล็ก” 
ปราสาทบนัทายฉมาร ์สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 (พ.ศ.1724 – 1761) เพ่ืออทุิศแด่
เจา้ชายศรินทรกมุาร (ศรีนทรกมุาร) ท่ีสิน้พระชนมจ์ากการท าสงครามในบรเิวณนี ้รวมถึงเป็นท่ีบรรจุ
อฐิัของเจา้ชายศรีนทรกมุาร เป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในกลุม่ปราสาทบนัทายฉมารแ์ละเป็นท่ี
ฝังศพของราชองครกัษผ์ูภ้กัดีทัง้ 4 คนท่ีบรเิวณมมุของศาสนสถาน  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกบรเิวณปราสาท 
13.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเสียมเรียบ (ระยะทาง 166 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
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17.00 น. น าทา่น ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบเขมร โตนเลสาบอยูท่างตอน
ใตข้องเสียมเรียบ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 7,500 เมตร 
และยงัเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถือ
วา่เป็นอูข่า้วอูน่  า้ท่ีส  าคญัของชาวกมัพชูา มีปลาน า้จืดมากถึง 300 
สายพนัธุ ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 ทีพั่ก TARA ANGKOR RESORT AND SPA SIEM REAP **** หรือเทยีบเท่า 
 
วันจันทรท์ี ่26 ธันวาคม 2565 พนมกุเลน – ปราสาทเกาะแกร ์– ปราสาทเบ็งเมเลีย  (3) 

 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. เดนิทางสู ่เขาพนมกุเลน (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ในอดีตไมไ่ดเ้ป็น
แหลง่หินส าคญัในการน าไปสรา้งปราสาทตา่งๆเท่านัน้ แตท่ี่น่ียงัเคยเป็นเมืองหนึ่งของชาวเขมรในยคุ
พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ซึ่งทรงสรา้งเทวาลยั บรเิวณตน้น า้เพ่ือท าสายน า้ศกัดิส์ิทธ์ิใหแ้ก่ประชาชน เขา
พนมกเุลน เป็นเทือกเขาสงู เป็นแหลง่ตน้น า้ท่ีส  าคญัของแมน่ า้เสียมเรียบ ท่ีไหลผา่นไปยงัตวัเมือง 
ก่อนจะไปบรรจบกบัโตนเลสาบ  

 
 
 
 
 
 

ชม ศิวลึงคพั์นองคใ์ต้น า้ ศาสนาฮินด ูลทัธิไศวนิกายนัน้บชูาศิวลงึค ์โดยศวิลงึคจ์ะเป็นตวัแทนของ
พระศวิะ สว่นฐานโยนีท่ีอยู่ใตศ้ิวลงึคน์ัน้จะเป็นตวัแทนของนางอมุาเทวี ส าหรับการบชูาศิวลงึคน์ัน้ 
พราหมณจ์ะน าน า้มาราดบนศวิลงึค ์จากนัน้น า้จะไหลไปยงัฐานโยนี และไหลออกไปทางทอ่โสมสตูร 
เพ่ือใหผู้ค้นท่ีมารองรบัน า้น าไปด่ืมกิน ซึ่งในอดีตมีความเช่ือวา่เป็นน า้ศกัดิส์ิทธ์ิ สามารถรกัษาโรคภยั
ไขเ้จ็บได ้ 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกบรเิวณรมิน า้ตก 
บา่ย ออกเดนิทางสู ่ปราสาทเกาะแกร ์(ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวง

เก่าครัง้อดีตของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 4 ซึ่งเคยใชเ้ป็นราชธานี
อยูถ่ึง 16 ปี ชมกลุม่ปราสาทเกาะแกร ์ ท่ีประกอบดว้ย 
ปราสาทกรอฮอม เป็นปราสาทอิฐหลงัใหญ่ท่ีใชเ้ป็นท่ี
ประดษิฐานเทวรูปพระศวิะขนาดใหญ่และตื่นตาตะลงึกบั
ปราสาทธมซึ่งเป็นปราสาทรูปทรงปิรามิดแบบขัน้บนัไดท่ีเคย
เป็นท่ีประดษิฐานศวิลงึคท่ี์สรา้งดว้ยส ารดิ  

 จากนัน้เดินทางสู ่ มหาปราสาทเบ็งเมเลีย (Beng Mealea) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นปราสาทท่ีสรา้งเลียนแบบศลิปะของ
ปราสาทนครวดั ปราสาทเบ็งเมเลีย เป็นท่ีรูจ้กักนัดีมาตัง้แต่
ครัง้ท่ี นกัส ารวจฝรั่งเศส ไดเ้ดนิทางเขา้มาส ารวจ หลงัการทิง้
รา้งมาราว 700 ปี ผา่นมาอีก 100 ปี ไดเ้กิดสงครามกลาง
เมืองของชาวกมัพชูา นกัรบเขมรแดงใชป้ราสาทแหง่นีเ้ป็น
หนึ่งในท่ีมั่นเพ่ือสงคราม ท าใหย้อดปราสาทหลายหลงัถล่ม
ลงมา เบง็มาเลีย หรือเรียกอีกช่ือวา่ บงึมาลา มหาปราสาทท่ี
ยิ่งใหญ่ มีสถาปัตยกรรม มีลวดลายท่ีโดดเดน่ และดว้ยขนาดท่ีใกลเ้คียงกบันครวดั จงึไดร้บัการขนาน
นามวา่ “นครวดัตะวนัออก” 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน  
 ทีพั่ก TARA ANGKOR RESORT AND SPA SIEM REAP **** หรือเทยีบเท่า  
  
วันอังคารที ่27 ธันวาคม 2565 ปราสาทบัณฑายสรี – ปราสาทนครวัด – ถนนคนเดิน Pub Street (4) 

 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.30 น. น าทา่นชม ปราสาทบัณฑายสรี ปราสาทหินท่ีสรา้งจากหินทราย
สีชมพเูนือ้ละเอียด แลว้มีการแกะสลกัภาพนนูสงูไดอ้ยา่งประณีต
และสวยงามจนไดร้บัขนานนามวา่ "รตันชาตแิหง่ศลิปะเขมร"   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน 

บา่ย เดนิทางสู ่ปราสาทนาคพัน มีรูปแบบการสรา้งแปลกท่ีสดุคือ ตวั
ปราสาทอยู่กลางสระน า้ น า้จากสระแหง่นีถื้อวา่เป็นน า้ศกัดิส์ิทธ์ิ 
เปรียบประหนึ่งน า้จากสระอโนดาต ปราสาทนาคพนั เป็นปราสาท
ท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีแสดงถึงความคดิอนัชาญฉลาดของชา่งเขมรท่ี
สามารถจ าลองสญัลกัษณท่ี์อธิบายดว้ยนามธรรมใหเ้กิดเป็น
รูปธรรมได ้  
จากนัน้น าทา่นชม มหาปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์อง
โลก ซึ่งทางองคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก นบัเป็นปราสาทหินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุและมี

ลวดลายจ าหลกังดงามละเอียดอ่อน ประมาณวา่ตอ้งใชห้ินในการก่อสรา้งนบัแสนลกูบาศกเ์มตร 
รวมถึงแรงงานคนและชา้งนบัไมถ่ว้น ปราสาทนครวดัสะทอ้นยคุสมยัอนัรุง่เรืองเกรียงไกรของ
อาณาจกัรเขมรโบราณ   สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้สรุยิวรมนัท่ี 2 เพ่ือเป็นพระราชสสุาน และเป็นทิพย
พิมานของเทพฮินดบูนโลกมนษุย ์จนมีค ากลา่ววา่ ปราสาทเขมรคือ ความทะเยอทะยานอนัสงูสดุของ
มนษุยใ์นการแสดงความคารวะตอ่เทพเจา้ท่ีนบัถือ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน  
 ทีพั่ก TARA ANGKOR RESORT AND SPA SIEM REAP **** หรือเทยีบเท่า  
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วันพุธที ่28 ธันวาคม 2565 นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – ปราสาทพระขรรค ์– 
ตลาดซาจ๊ะ – กรุงเทพฯ     (5) 

 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นชม ประตูเมืองพระนครหลวง ซึ่งมีลกัษณะเป็นซุม้ประต ูสว่นยอดสลกัเป็นรูปพระโพธิสตัว ์
หนัพระพกัตรไ์ป 4 ทิศ ซึ่งแปลกตากว่าประตเูมืองท่ีปรากฏขึน้
ในท่ีอ่ืนๆ เปล่ียนรถเล็ก เดนิทางสู่ นครธม ชม ปราสาท
บายน ปราสาทหลวงประจ ารชัสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปรางค์
ปราสาทบายนทัง้ 54 ปรางคถ์กูสลกัเป็นภาพพระพกัตรข์องพระ
โพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร หนัพระพกัตรอ์อกไปทัง้ส่ีทิศเพ่ือสอดส่อง
ดแูลทกุขส์ขุของเหลา่พสกนิกรของพระองคใ์หอ้ยูอ่าศยัดว้ย
ความรม่เย็นเป็นสขุ ผา่นดวงตา 216 คู ่บนใบหนา้ 216 หนา้ ท่ีประดบับนยอดปราสาท ผ่านชมลาน
ช้าง ตัง้อยู่บรเิวณกลางเมืองพระนครหลวง หนัหนา้เขา้สูล่านกวา้งเรียกวา่สนามหลวง ลกัษณะเป็น
ระเบียงยาวประมาณ 350 เมตร สงูจากพืน้ 3 เมตร ผนงัฐานพลบัพลาสรา้งดว้ยหินสลกัเป็นรูปชา้ง
และครุฑพา่ห ์ พืน้พลบัพลาเป็นหินตัง้อยูด่า้นหนา้ประตู
พระราชวงั มีมขุย่ืนออกมาทัง้สองดา้น คือมขุชา้งเอราวณั และ
มขุรูปครุฑพา่ห ์ มีบนัไดขึน้ลงได ้5 ทาง บนัไดใหญ่ท่ีสดุอยูต่รง
กลางซึ่งเป็นทางพระราชด าเนินท่ีจะลงไปยงัสนามหลวงของ
พระมหากษัตริยเ์ทา่นัน้ 
จากนัน้เยือน ปราสาทตาพรม ท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 สรา้งเพื่อ
เป็นพระราชกศุลแดพ่ระมารดา เป็นปราสาทท่ีถกูปล่อยใหอ้ยู่
กบัธรรมชาต ิชมรากตน้สะปงขนาดมหมึาท่ีชอนไชเขา้ไปอุม้ปราสาทไวท้ัง้หลงั และท่ีน่ีถกูใชเ้ป็นฉาก
ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง TOMB RAIDER อีกดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน  
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จากนัน้น าชมปราสาทพระขรรค ์ เป็นปราสาทหินในยคุทา้ยๆ 
ของอาณาจกัรเขมร เป็นพทุธสถานสมยับายน พระเจา้ชยัวรมนั
ท่ี 7 ทรงสรา้งอทุิศถวายแดพ่ระเจา้ธรณินทรวรมนัท่ี 2 ซึ่งเป็น
พระราชบดิา จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงของฝากท่ี ตลาด
เมืองเสียมเรียบ (ตลาดซาจ๊ะ) ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้ท่ีทา่น
ถกูใจ เชน่ เสือ้ยืดลวดลายปราสาทหิน ไมแ้กะสลกั ผา้พนัคอ 
ปลาแหง้และอ่ืนๆอีกมากมาย  

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน  
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินเมืองเสียมเรียบ 

22.05 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบนิท่ี FD 619 
23.15 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ  
 

Happiness is here and now 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้เข้าร่วมเดนิทาง 

- ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้บั วคัซีนครบ 2 เข็ม หรือมากกวา่นัน้  
- หากไมไ่ดร้บัวคัซีน สามารถตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธี RT–PCR หรือ ANTIGEN TESTจากสถานพยาบาลซึ่งมีผล

การตรวจไมพ่บเชือ้ ไมเ่กิน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดนิทาง 
- ขอความรว่มมือในการตรวจ ANTIGEN TEST ซึ่งมีผลการตรวจไมพ่บเชือ้ ไมเ่กิน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดนิทาง 

Happy price  
(ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ผู้ใหญ่ขั้นต ่า 24 ทา่น 
หวัหน้าทวัร ์2 ทา่น  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่านๆละ  38,900.- บาท 

ตั๋วเครื่องบินไทยแอรเ์อเชีย เริม่ตน้ ท่านละ 
(รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กิโลกรมั) 

 4,000.- บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ  7,000.- บาท 
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- ส าหรบัเอกสารการยืนยนัการไดร้บัวคัซีน ใหแ้สดงการฉีดวคัซีนท่ีไดร้บัจาก โรงพยาบาล หรือแอปพลิเคชั่น 
หมอพรอ้ม เพื่อแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ีได ้

- ขอสงวนสิทธ์ิในการใหผู้ร้ว่มเดนิทางปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคมุโรค เวน้ระยะหา่ง สวมใสแ่มสก์
ระหวา่งการเดนิทาง ในกรณีเกิดการเปล่ียนแปลงรายการทวัรอ์นัเน่ืองมาจากสาเหตขุองโรคระบาด ขอสวงนสิทธ์ิใน
การการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรกิารหนา้กากอนามยั (ส ารอง) พรอ้มแอลกอฮอลล์า้งมือ (สว่นกลาง) และตรวจวดัอณุหภมูิใหก้บัผู้
เดนิทาง 

- เจา้หนา้ท่ีสขุนิยมทวัร ์ไกด ์และคนขบั ตรวจโควิดดว้ย ANTIGEN TEST ก่อนวนัเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 24 
ชั่วโมง 

 
อัตราค่าบริการรวม 

คา่ท่ีพกั 4 คืน ในโรงแรมระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ทา่น  
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ   
คา่พาหนะเดนิทาง รถโคช้ปรบัอากาศ ระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 

 วิทยากร อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์รว่มเดนิทางตลอดการเดนิทาง 
หฟัูงระหวา่งการบรรยาย 

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 คา่ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรจ์ากสขุนิยมทวัรอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

คา่ตั๋วเครื่องบิน เสน้ทางระหวา่งประเทศ สายการบนิแอรเ์อเชีย เสน้ทาง เสียมเรียบ – กรุงเทพฯ  
คา่ธรรมเนียมท าหนงัสือเดนิทาง  
คา่ทิปคนขบัรถ รา้นอาหารและหวัหนา้ทวัร ์      
คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท ์/ มินิบารใ์นหอ้งพกั ฯลฯ 
 

 



 

10 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจ  านวนผูร้ว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ี

เกิดเหตจุ  าเป็น สดุวิสยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ชา้ของสายการบนิ เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  
อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากท่ีสดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง 
และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษิัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
คืนเงินท่ีทา่นช าระมาแลว้ กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แตไ่ดต้กลง
ลว่งหนา้ก่อนการเดนิทางและไดร้บัการยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบรษิัทฯเสียก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดนิทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

1. ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
2. ทา่นท่ีก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์  
3. เดก็ทารกท่ีอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 
4. ทา่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ทา่นท่ีจะออกบตัรโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนั
การเดนิทางของกรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้ 

 บรษัิท สขุนิยมทวัร ์ จ  ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั หากมีเหตจุ  าเป็นทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ 
การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ เน่ืองจากการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 


