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 เร ิม่ตน้เพยีง 12,888.-
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

 

เทีย่วเขมร กมัพชูา เสยีมเรยีบ 2 วนั 1 คนื  

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 06-07 เมษายน 2562 18,888.- 

วนัที ่ 14-15 เมษายน 2562 18,888.- 

วนัที ่ 27-28 เมษายน 2562 13,888.- 

วนัที ่ 11-12 พฤษภาคม 2562 12,888.- 

วนัที ่ 25-26 พฤษภาคม 2562 12,888.- 

วนัที ่ 01-02 มถินุายน 2562 12,888.- 

วนัที ่ 22-23 มถินุายน 2562 12,888.- 

 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวม 400 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

 

 

 
 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ 
กลาง 
วนั 

ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ - ศาลองค์

เจ็ก องคจ์อม - วัดใหม ่- ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชวร์ะบําอัปสรา ✈ �  �  
CITY ANGKOR HOTEL 

4* HOTEL  
OR SAME 

2 
ปราสาทบันทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาท

ตาพรหม - นครวัด - เสยีมเรยีบ - กรงุเทพฯ �  �  ✈    

ไฮไลทท์วัร ์กมัพูชา เสยีมเรยีบ 

• ลอ่งเรอืโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ําจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ชมวถิชีวีติชาวประมง 

• เยอืน วัดใหม ่สิง่เตอืนใจในอดตีของชาวกัมพชูา 

• ชม โชวร์ะบําอัปสรา ความงดงามแหง่ศลิปะเขมร Light & Sound 

• ทอ่งแดนอารยธรรมโบราณแหง่กัมพชูา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสร ี

• ชม ปราสาทนครวัด สิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ - ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม - วดัใหม ่- ตลาดซาจะ๊ - ชม

โชวร์ะบ าอปัสรา 

05.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์F สายการบนิ บางกอก

แอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

08.00 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG903 

(บรกิารอาหารและน า้ด ืม่บนเครือ่ง) 

09.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ ประเทศกมัพูชา ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบน้ําจืด ลอ่งเรอื ชม

ทศันียภาพเหนือทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โตนเลสาบเป็นแม่น้ําธรรมชาต ิและเป่ียม

ดว้ยระบบนเิวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นัน้อุดมดว้ยพันธุป์ลามากกว่า 300 ชนดิ บนพื้นทีป่ระมาณ 7,500 

ตารางกโิลเมตร และมีความยาวถงึ 500 กโิลเมตร โตนเลสาบจงึเป็นลักษณะภูมปิระเทศทีส่ําคัญที่สดุใน

ประเทศกัมพูชาที่หล่อเลีย้งชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่โดยรอบนี้เป็นพัน ๆ คน ในพื้นทีข่องแม่น้ําโตนเลสาบมี

ชาวประมงนับหมื่นชวีติที่อาศัยอยู่ มีชุมชนที่เรียกว่าหมู่บา้นลอยน้ํา นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน สํานักงาน

ราชการ โบสถ ์เชน่เดยีวกนักบัชมุชนทีอ่ยู่บนบก ชมุชนนี้ผูค้นอยู่ตามแบบพอเพยีงโดยอาศยัอยู่ในบา้นลอยน้ํา

เคลือ่นทีไ่ปตามระดบัน้ําข ึน้ลงของแม่น้ําโตนเลสาบและประกอบอาชพีประมง เลีย้งปลา ใหท้่านสมัผัสวถิชีวีติ

ของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ นําทา่นกลบัสูต่วัเมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านสักการะ ศาลองคเ์จ๊กองคจ์อม (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm) พระพุทธรูปคู่พี่นอ้ง

เปรยีบเสมอืนศาลหลกัเมืองและเป็นส ิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองของชาวเสยีมเรียบมาอย่างชา้นาน  จากนัน้นํา

ทา่นชม วัดใหม่ (Wat Thmei) เป็นวัดทีส่รา้ง เมรุุสาํหรับเก็บกระดกูชาวเขมรทีไ่ม่ยอมอ่อนนอ้มในการเขา้เป็น

สมาชกิของเขมรแดง จงึเกดิการฆา่ลา้งเผ่าพันธข์ ึน้ โดยเฉพาะพวกชนชัน้ทีม่ีความรูค้วามสามารถ ทหารและ

ประชาชน ภายในวัดยังมกีารจัดแสดงรูปภาพเกีย่วกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย  จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาด

ซาจ๊ะ (Psachas Market) เชญิท่านช็อปป้ิงเลือกซื้อสนิคา้ทอ้งถิน่ของเมืองเสยีมเรียบ อาทเิช่น เสือ้ยืด

ลวดลายนครวัด ไมแ้กะสลกั ผา้พันคอ อืน่ๆมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนอูาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิพรอ้มชมโชว์

อปัสราการแสดงนาฎศลิป์เขมรโบราณทีง่ดงามและออ่นชอ้ย 

พกัที ่
 CITY ANGKOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว, เมอืงเสยีมเรยีบ 

วนัที ่2 ปราสาทบนัทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวดั - เสยีมเรยีบ - กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นชมปราสาทหนิทรายสชีมพู ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) ซึง่มีความหมายว่าปราสาทแห่ง

สตร ีหรอืป้อมปราการแห่งสตร ีปราสาทนี้สรา้งในรัชสมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่4 ปราสาทบันทายสรีไดช้ือ่ว่าเป็น 

รัตนชาตแิห่งปราสาทขอม เพราะลวดลายสว่นใหญ่เป็นการนําเอาศลิปะยุคเกา่มาเป็นตน้แบบเชน่ ลายกา้นขด 

ลายกา้นตอ่ดอก ลวดลายทีป่ระดบับนตวัปราสาทมคีวามอ่อนชอ้ยงดงาม ชา่งไดแ้กะสลกัอย่างวจิติรบรรจง จน

ทําใหเ้หล่านางอัสรา และเทพธดิาที่ประดับบนผนังปราสาทดูราวมีชวีติจรงิๆ นําทุกท่านเดนิทางต่อไปยัง

อาณาจักรขอมอันรุ่งเรอืง รถคณะทวัรจ์ะแลน่ผ่านชมสะพานนาคราช สะพานขา้มเพือ่เขา้สูต่วันครธม ดา้นหนึง่

เป็นศลิาสลักเป็นรูปเทวดากําลังฉุดนาค สว่นอีกดา้นหนึ่งเป็นรูปอสรูซึง่มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจรงิ
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รวมกนัถงึ 108 ตน และผ่าน ประตเูมอืง ทีม่ียอดเป็นรูปพระโพธสิตัวห์ันพระพักตรไ์ปทัง้ 4 ทศิทีว่จิติรพสิดาร

กว่าในประตเูมอืงตา่งๆ ทีท่่านเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมร

ซึง่ไดก้อ่ตัง้ข ึน้โดยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 เมือ่พระองคข์บัไลก่องทพัจามออกจากเมอืงนครในปี ค.ศ. 1181 และ

พระองคไ์ดข้ยายบรเิวณใกลเ้คยีงของเมอืงทีส่รา้งข ึน้เป็นกําแพงป้อมปราการในแต่ละดา้น 3 กม.  จากนัน้นํา

ทา่นชม ปราสาทบายน (Bayon Temple) ศนูยก์ลางของอังกอรธ์มหรอืนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทกุ

หลงัจะแกะสลกัเป็นรูปเทวพักตร ์4 หนา้ ผนังดา้นลา่งของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึง่เป็นภาพ

แสดงชวีติประจําวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม (เวียดนาม

โบราณ) ซึง่เปรยีบเสมอืนการบันทกึประวัตศิาสตรอ์ันยิง่ใหญ่เกรยีงไกรของเขมรไว ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ตอ่จากนัน้นําทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถ่กูทิง้รา้งมานานถงึ 500 ปี สรา้งขึน้ใน

ปี พศ.1729 เป็นปราสาทหนิในยุคสดุทา้ยของอาณาจักรขอม สมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพุทธ

ศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทัง้ปราสาทและวดัทางพุทธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมภีาพแกะสลกัอัน

เป็นเรื่องราวทางพุทธประวัต ินกิายมหายาน ทัง้หนา้บัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่8 ทีท่รง

เลือ่มใสในศาสนาฮนิด ูภาพสลกับางภาพไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกับศาสนาฮนิดู สว่นพระพุทธรูป 

ก็ถกูดดัแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ จากนัน้ชม ลานพระเจา้ขีเ้รื้อน และสว่นสําคัญของทรปิทีเ่ป็นส ิง่มหัศจรรยข์อง

โลกที ่ปราสาทนครวดั (Angkor Wat) ซึง่สรา้งในกลางพุทธศตวรรษที ่17 ในรัชสมัยของ พระเจา้สรุยิวร

มันที ่2 เพือ่บูชาแด ่พระวษิณุ หรอื พระนารายณ์ ชมรูปสลกันางอัปสรนับหมืน่องค ์ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า ซ ึง่

มคีวามยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกีย่วกับพระราชกรณียกจิของพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 และเรื่องราว

จากวรรณคดเีรือ่ง รามายณะ รูปแกะสลกัทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุก็คอืรูปทีเ่ทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมุทรดว้ยเขาพระ

สเุมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถงึ 1,635 นาง  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิสยีมเรยีบ 

19.40 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG908 

 (บรกิารอาหาร และ น า้ด ืม่บนเครือ่ง) 

20.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

โปรแกรม : เทีย่วเขมร กมัพชูา เสยีมเรยีบ 2 วนั 1 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 2 

ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่  

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

06-07 เมษายน 2562 18,888.- 18,888.- 18,888.- 18,888.- 6,988.- 1,000.- 

14-15 เมษายน 2562 18,888.- 18,888.- 18,888.- 18,888.- 6,988.- 1,500.- 

27-28 เมษายน 2562 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 6,988.- 1,000.- 

11-12 พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,988.- 1,000.- 

25-26 พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,988.- 1,000.- 
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01-02 มถินุายน 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,988.- 1,000.- 

22-23 มถินุายน 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,988.- 1,000.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,900.- *** 

*** ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศ
กมัพชูา หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 

 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 400 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้   

แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
 

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
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2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

  อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม /ทา่น สว่นเกนิน้ําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 

2. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่,คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชแีละส่งหลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ที่ทีดู่แล 

       เสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

    3.     หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน 

            ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ  

            คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

    4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจําตัว  

            หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้
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            การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

            จําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัร ์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มีการ

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

ไม่มีการคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท 

และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพ่ักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.     บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เที่ยวบนิ และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศ

ลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ 

Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน ข ึน้อยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวาง

รูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มีความแตกต่างกันอาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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