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 ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี 

 เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา 

 ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก 

 ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ชมวิถีชีวิตชาวประมง 

 ชมโชว์ ระบ าอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound 

** ราคาน้ีชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย - กัมพูชาและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแลว้ ** 

** ราคาน้ีไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ ** 
 

ก าหนดการเดินทาง 

วันที่:  26-28 ก.พ. 59         10,900.- 

 04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 มี.ค. 59  10,900.-  

25-27 / 26-28 มี.ค./ 01-03 / 02-04 เม.ย. 59    10,900.- 

06-08/ 08-10 / 09-11 / 11-13 / 22-24 / 23-25 เม.ย. 59  11,900.- 
29 เม.ย.-01 พ.ค. / 30 เม.ย.-02 พ.ค. 59     12,900.- 

12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 เม.ย. 59     13,900.- 
01-03 / 06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 พ.ค. 59    11,900.- 

05-07 / 20-22 พ.ค. 59        12,900.- 

21-23 / 27-29 / 28-30 พ.ค. 59      11,900.- 
 
 

กัมพูชา เสียมเรียบ 
3 วัน 2 คืน (WE) 

โดยสายการบินไทยสมายล ์
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1. กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ -  

ศาลองค์เจก็ องคจ์อม - ล่องเรือโตนเลสาบ - 

ชมโชว์ระบ้าอัปสรา 

2. ปราสาทบันทายสรี - นครธม -  

ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด 

3. Wat Thmey ทุ่งสังหาร - ตลาดซาจ๊ะ -  

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก -  

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม -   

เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ -  

  ชมโชว์ระบ าอัปสรา 

04.30 น.

  

คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ผู้โดยสารขาออกชั น 4 ประตู 3 

เคาน์เตอร์ E เชค็อินกรุ๊ปของสายการบิน ไทยสมายล์ (THAI SMILE) โดยมเีจ้าหน้าที ่

ใหก้ารตอ้นรับ และอ้านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้ับ

ทุกทา่น 

 

07.25 น.

  

น้าท่านเดินทางสู ่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบิน ไทยสมายล ์

เที่ยวบินที่ WE588 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง 

 

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา น้าท่านผา่นพิธกีาร

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  จากน้าทา่นเข้าสูต่ัวเมืองเสียมเรียบ อีกหน่ึงเมอืง

ส้าคญัที่เป็นที่ตั งของนครวดั นครธม และปราสาทสมัยอาณาจักรขอมโบราณอื่น ๆ ทีเ่ป็น

ส่วนหน่ึงของเมืองพระนคร แหล่งมรดกโลกของประเทศกัมพชูา  น้าท่านสักการะ ศาล

องค์เจก๊ องค์จอม พระพุทธรูปคู่พี่น้องเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ์

คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอยา่งชา้นาน   

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย จากนั นเดินทางตอ่ไปยัง โตนเลสาบ ทะเลสาบน า้จืด ล่องเรือ ชมทัศนียภาพเหนือ

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้โตนเลสาบเป็นแม่น า้ธรรมชาต ิและ

เปี่ยมดว้ยระบบนิเวศ วา่กันวา่โตนเลสาบแห่งนี นั นอดุมดว้ยพันธุ์ปลามากกวา่ 300 ชนิด 

บนพื นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึง

เป็นลกัษณะภูมิประเทศที่สา้คัญที่สดุในประเทศกัมพูชาที่หลอ่เลี ยงชาวกัมพชูาทีอ่าศัยอยู่

โดยรอบนี เป็นพัน ๆ คน ในพื นที่ของแม่น ้าโตนเลสาบมชีาวประมงนับหมื่นชีวติทีอ่าศัยอยู่ 

มีชุมชนทีเ่รียกว่าหมู่บา้นลอยน ้า นอกจากนั นยังมีโรงเรียน ส้านักงานราชการ โบสถ ์

เช่นเดียวกันกบัชุมชนทีอ่ยู่บนบก ชมุชนนี ผูค้นอยู่ตามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยู่ในบ้าน

ลอยน ้าเคลื่อนที่ไปตามระดบัน ้าขึ นลงของแม่น ้าโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง 

เลี ยงปลา ให้ทา่นสัมผัสวิถชีวีิตของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ น้าท่านกลับสู่ตวัเมือง 

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนูอาหารบุฟเฟต่์

นานาชาต ิพร้อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงามและออ่นช้อย 

 

ที่พัก  CITY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา่, เมืองเสียมเรียบ  

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 น้าท่านชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซ่ึงมี

ความหมายวา่ปราสาทแห่งสตรี หรือป้อมปราการแห่งสตรี ปราสาทนี สร้างในรัชสมยัพระ
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 เจ้าชัยวรมันที่ 4 ปราสาทบนัทายสรีไดช้ื่อว่าเป็น รัตนชาติแห่งปราสาทขอม เพราะ

ลวดลายส่วนใหญเ่ป็นการน้าเอาศิลปะยุคเก่ามาเป็นต้นแบบเช่น ลายกา้นขด ลายกา้นต่อ

ดอก ลวดลายที่ประดบับนตวัปราสาทมคีวามออ่นชอ้ยงดงาม ชา่งได้แกะสลักอย่างวิจิตร

บรรจง จนท้าให้เหลา่นางอสัรา และเทพธิดาที่ประดบับนผนังปราสาทดูราวมีชวีติจริงๆ  

น้าทุกท่านเดินทางต่อไปยังอาณาจกัรขอมอันรุ่งเรือง รถคณะทัวร์จะแล่นผา่นชมสะพาน

นาคราช สะพานข้ามเพื่อเข้าสูต่วันครธม ด้านหน่ึงเป็นศลิาสลักเป็นรูปเทวดากา้ลังฉุดนาค 

ส่วนอกีดา้นหน่ึงเป็นรูปอสูรซ่ึงมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน และ

ผ่าน ประตเูมือง ที่มียอดเปน็รูปพระโพธิสัตวห์ันพระพักตร์ไปทั ง 4 ทศิที่วิจติรพิสดารกว่า

ในประตูเมอืงตา่งๆ ที่ทา่นเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของ

อาณาจกัรเขมรซ่ึงไดก้่อตั งขึ นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อพระองค์ขับไลก่องทพัจาม

ออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได้ขยายบริเวณใกลเ้คียงของเมืองทีส่ร้าง

ขึ นเป็นก้าแพงปอ้มปราการในแต่ละดา้น 3 กม.  จากนั นน้าท่านชม ปราสาทบายน 

ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทกุหลังจะแกะสลกัเปน็รูป

เทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซ่ึงเป็นภาพ

แสดงชวีิตประจ้าวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหวา่งขอม (เขมรโบราณ) กับ

พวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซ่ึงเปรียบเสมือนการบันทกึประวัตศิาสตร์อันย่ิงใหญ่เกรียง

ไกรของเขมรไว ้

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ต่อจากนั นน้าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถู่กทิ งร้างมานาน

ถึง 500 ปี สร้างขึ นในป ีพศ.1729 เป็นปราสาทหินในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม สมยั

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพทุธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั งปราสาท

และวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกัอันเป็นเร่ืองราวทางพุทธ

ประวัติ นิกายมหายาน ทั งหน้าบัน และทับหลัง แตใ่นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรง

เลือ่มใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา

ฮินดู ส่วนพระพุทธรูป กถ็ูกดดัแปลงใหเ้ป็นศวิะลึงค์  จากนั นชม ลานพระเจา้ขี เรื อน และ

ส่วนสา้คญัของทริปที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ซ่ึง

สร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจา้สุริยวรมันที่ 2 เพือ่บูชาแด ่พระ

วิษณุ หรือ พระนารายณ์ ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลกันูนต่า้ ซ่ึงมี

ความยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจา้สุริยวรมัน

ที่ 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดเีร่ือง รามายณะ รูปแกะสลักที่มชีื่อเสียงทีสุ่ดก็คอืรูปที่

เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสเุมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถงึ 

1,635 นาง 

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร   
ที่พัก  CITY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา่, เมืองเสียมเรียบ  
วันที่สาม Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก -  

                    ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 น้าท่านชม Wat Thmey อกีหน่ึงพิพิธภัณฑ์การฆา่ลา้งเผ่าพันธุ์ “อนุสรณ์สถานทุง่

สังหาร”ที่นี่เป็นอกีหน่ึงสถานที่ซ่ึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้เกิดขึ นในระหวา่งระบอบการ

ปกครองของเขมรแดง วัดแห่งนี ก็กลายเป็นหน่ึงในร้อยทุ่งสังหารทั่วประเทศกัมพชูา เขต

การฆา่นี เป็นที่ตั งของการประหารชวีิตนักโทษที่โหดร้ายที่สุด นักโทษกวา่ 17,000 คน มี

หญิงชายและเด็ก ซ่ึงสว่นใหญ่ได้ผา่นการสอบสวนและทรมานในเรือนจ้า S-21 (Toul 

Sleng) ในบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งนี  เราสามารถเห็นหลุมฝังศพนักโทษที่ถกูประหาร 

และเจดียท์ี่บรรจุหัวกะโหลกมนุษย ์ จากนั นน้าทา่นช้อปปิ้งที่ ตลาดซาจะ๊ (Psachas 
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 Market) เชิญท่านช็อปปิ้งเลอืกซื อสินคา้ท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทเิช่น เสื อยืด

ลวดลายนครวดั ไม้แกะสลกั ผ้าพันคอ อื่นๆมากมาย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น้าท่านชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisans d’Angkor) สถานที่นี เป็นศูนย์สอน 

วิชาชีพแทบทุกสาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลักหิน แกะสลกัไม้ และผลงานของ

นักเรียนก็จะมีวางจ้าหน่ายภายในร้านค้าของศูนย์  จากนั นน้าท่านชม บารายตะวันตก 

(West Baray) อางเก็บน า้ขนาดใหญที่สุดในประเทศกัมพูชาอยทูางตะวันตกของนคร

ธม เร่ิมสรางในรัชสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ ๑ แลวเสร็จในรัชสมัยพระเจาอุทัยทติยวรมันที่ 

๒ มีลกัษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีการสรางเกาะขนาดเลก็ขึ นกลางบาราย สภาพปจจุ

บันของบารายตะวันตกยังใชการได และไดรับการพัฒนาเปนแหลงประมงน ้าจืดและ

สถานทีพ่ักผอนของชาวเสียมเรียบ  จากนั นน้าท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้า

ใหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนย์หตักรรมที่จัดทา้ขึ นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

งานหตักรรมทอผา้รวมถึงการสืบทอดศลิปกรรมโบราณให้คงอยู ่  

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน้าทา่นเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ 

 

21.05 น. น้าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยสมายล์ (THAI 

SMILE) เที่ยวบินที ่WE591 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 นาท ี

 

22.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ   
 

**************************************************** 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายกุอ่นการเดินทางไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และที่ประเทศกมัพูชาปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศ 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไมว่่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

 

หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่วา่จะ

เกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม

หมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่าน

ข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณทีี่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราคา่บริการน้ี ส าหรับ

เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณทีี่มีผู้เดินทางไมถ่ึง 15 ทา่น 

 

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 

เดินทางวันที ่ 26-28 ก.พ. 59 

04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 มี.ค. 59 

  01-03 / 02-04 เม.ย. 59 

  

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น ราคาโปรโมชั่น ไมม่ีราคาเด็ก 10,900 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  2,900 

 

เดินทางวันที ่ 06-08/ 08-10 / 09-11 / 11-13 / 22-24 / 23-25 เม.ย. 59 

01-03 / 06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 / 21-23 / 27-29 / 28-30 พ.ค. 59 
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อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น ราคาโปรโมชั่น ไมม่ีราคาเด็ก 11,900 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  2,900 

 

เดินทางวันที ่ 29 เม.ย.-01 พ.ค. / 30 เม.ย.-02 พ.ค. 59 

  05-07 / 20-22 พ.ค. 59  

 

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น ราคาโปรโมช่ัน ไมม่ีราคาเด็ก 12,900 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  2,900 

 

เดินทางวันที ่ 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 เม.ย. 59 

 

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น ราคาโปรโมชั่น ไมม่ีราคาเด็ก 13,900 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  2,900 

 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม     :    

 ค่าบตัรโดยสารชั นประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน ้ามันไว้

เรียบร้อยแล้ว 

**ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 และท่านตอ้งช้าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง

สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่** 

 ค่าที่พัก 2 คืน หอ้งละ 2 ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคเุทศกท์้องถิ่นผูช้้านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  

 ประกันอุบัตเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 สัมภาระน ้าหนักไมเ่กินทา่นละ 20 กก. 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาท ิคา่อาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

 ค่าน า้หนักของกระเปา๋เดินทางในกรณีทีเ่กินกวา่สายการบินก้าหนด 20 กิโลกรัม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ คา่ภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 9 ยูเอสดอลลา่ร์ ตอ่ทา่น ตอ่ทริป 

 

การส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาสา้รองที่นั่ง+ช้าระเงินมัดจ้าทา่นละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ชา้ระทั งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 

3. เมือ่ทา่นตกลงชา้ระเงินคา่บริการไมว่่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั งหมดนี แล้ว 
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 เงื่อนไขการยกเลกิ 

1. ส้าหรับผู้โดยสารที่ไมไ่ดถ้ือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคา่มัดจา้ทั งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ นไป คืนเงินทั งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ นไป เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จา่ย 80% ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใช้จ่ายทั งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

6.ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมอืงทั งจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ไม่มกีาร

คืนเงินทั้งหมดไมว่่ากรณใีดๆทั้งสิ้นในกรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จาก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท้าการเลื่อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไป แตท่ั งนี ท่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่

ไม่สามารถเรียกคืนไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจา้ตัว๋ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจา้กบัสายการบินหรือคา่มัดจา้ที่พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ้า หรือคา่ทวัร์ทั งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินนั นๆ 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี  เมื่อเกดิเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมทีเ่กดิขึ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุัติเหตุตา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเที่ยวจะสิ นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผดิชอบคืน

ค่าบริการที่ทา่นได้ชา้ระไว้แล้วไมว่่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจากได้สา้รองที่นั่งบนเคร่ือง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย แตอ่ย่างไรกต็ามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี คดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ น บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ บรษัิทฯจะดา้เนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อืน่ทดแทน

ให้ แต่จะไมค่ืนเงินให้สา้หรับค่าบริการนั นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้คา้สญัญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอี้านาจของบริษัทฯ กา้กับเทา่นั น 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แตท่ั งนี ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให้ โดยขอสงวน

สิทธิก์ารจัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหนา้  

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ 

บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คนืค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั งสิ น 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเทา่นั น 

12. เที่ยวบิน และรายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

13. เมือ่ทา่นตกลงชา้ระเงินค่าบริการไม่วา่ทั งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรับใน

เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั งหมดนี แล้ว 

14. โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกา้หนดดาวและประเภทของที่พกัแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุใน
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 รายการทอ่งเที่ยวเท่านั น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ทา่นมีความ

ประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ นอยู่กับข้อจา้กดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มีความ

แตกตา่งกันอาจจะทา้ให้ทา่นไม่ได้หอ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ 

15. กระเปา๋สัมภาระตา่งๆถือเป็นทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย สญูหาย ล่าช้า 

หรืออุบตัเิหตุตา่งๆ ใดๆทั งสิ น 

16. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าทา่นสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจา้คืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั งสิ น 

17. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ

เช่นน้ันทางบริษัท ฯ จะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั้งสิน้ 


