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 ทอ่งแดนอารยธรรมโบราณแหง่กัมพชูา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบนัทายสร ี

 ชม ปราสาทนครวดั สิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก 

 ชม พระราชวงัเขมรนิทร,์ สกัการะ เจดยีเ์งนิ เสรมิศริมิงคล 

 เยอืนคกุ ตวลสเลง ส ิง่เตอืนใจในอดตีของชาวกัมพชูา 

 ลอ่งเรอืโตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ชมวถิชีวีติชาวประมง 

 ชมโชว ์ระบ าอปัสรา ความงดงามแหง่ศลิปะเขมร Light & Sound 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย - กมัพชูาและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้ ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที:่  15-17 / 22-24 / 29-31 ก.ค. 59      12,900.- 
  

1. กรงุเทพฯ - พนมเปญ -  
พระบรมราชวงัจตมุขุสริมิงคล - เจดยีเ์งนิ -  
พพิธิภัณฑแ์หง่ชาต ิ- คกุตวลสเลง -  
ตลาดซาทะไม 

2. พนมเปญ - เสยีมเรยีบ -  

กมัพูชา พนมเปญ เสยีมเรยีบ 
3 วนั 2 คนื (PG) 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
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ศาลองคเ์จ็ก องคจ์อม - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ - 

ชมโชวร์ะบ าอัปสรา 

3. ปราสาทบันทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน - 

ปราสาทตาพรหม - นครวดั - เสยีมเรยีบ - 

กรงุเทพฯ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวงัจตมุขุสริมิงคล - เจดยีเ์งนิ -  

  พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ- คกุตวลสเลง - ตลาดซาทะไม 

03.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 

เคานเ์ตอร ์F เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK AIRWAYS) 

โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

06.15 น.

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์

เทีย่วบนิที ่PG927 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง 

 

07.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตพินมเปญ (โปเชนตง) ประเทศกมัพชูา ผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั 

พระบรมราชวงัจตมุขุสริมิงคล หรอืทีช่าวไทยมกัเรยีกพระราชวังแหง่นีว้า่ "พระราชวัง

เขมรนิทร"์ พระราชวังหลวงในพนมเปญนัน้สรา้งขึน้ตามรปูแบบศลิปะเขมรโดยความ

ชว่ยเหลอืของฝร่ังเศสในปี 1866 และใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้นโรดมสหีนุ นับจากะบาท

สมเด็จพระนโรดม พรหมบรรัิกษ์ ทีเ่สด็จกลับคนืสูก่รงุพนมเปญในปี 1992 สถานทีส่ว่น

ใหญภ่ายในเขตพระราชวังเปิดใหเ้ขา้ชมได ้ยกเวน้เขตหวงหา้มพระราชฐานทีป่ระทบั 

ทีต่ัง้พระราชวังแหง่นีอ้ยูบ่นฝ่ังตะวันตกของล าน ้าสาขา 4 สายของแมน่ ้าโขง เรยีกวา่ “จตุ

มขุ”พระราชวังหลวงในกรงุพนมเปญมอีาคารทีแ่ตกตา่งกนัและเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

นยิมในปัจจบุนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชมอาคารพระราชวังอืน่ๆ เชน่ พระทีน่ั่งจันทรฉายา พระที่

น่ังเทวาวนิจิฉัย (ทอ้งพระโรง) พระราชวังเขมรนิทร ์เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นชม วดัพระ

แกว้ ซึง่ชาวกมัพชูาเรยีกวา่ เจดยีเ์งนิ (Silver Pagoda)  นมสัการพระแกว้มรกตของ

เขมร ซึง่สรา้งตามแบบพระแกว้มรกตของไทย แตข่องเขมรเป็นแกว้หลอ่ และจดุที่

น่าสนใจก็คอื พืน้ภายในพระอโุบสถปดูว้ยกระเบือ้งทีท่ าจากเงนิแท ้ๆ  ถงึ 5,329 แผน่ มี

น ้าหนักรวมกนัถงึ 5,000 ตัน จากนัน้น าทา่นชม  พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิตัวตกึเป็น

พลับพลาสแีดง สรา้งขึน้ในปี 1918 ภายในจัดแสดงงานศลิปะเขมรและรวบรวม

โบราณวัตถขุองกมัพชูาในยคุตา่งๆ  อาทเิชน่ รปูสลักเศยีรพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทา่นจะ

ประทับใจตัง้แตต่วัอาคารดา้นนอกและความงามของเทวรปูแกะสลักขนาดใหญท่ีง่ดงาม

ราวกบัมเีทพองคม์าประทบัยนือยูเ่บือ้งหนา้ และยงัเป็นทีร่วบรวมโบราณวัตถรุปูหลอ่พระ

นารายณ์บรรทมสนิธุส์ ารดิซึง่ขดุพบทีป่ราสาทแมบ่ญุตะวันตกในเมอืงพระนคร และ

โบราณวัตถทุีเ่ป็นหนิ,ส ารดิ,ไมแ้กะสลกัตา่งๆ อกีมากมาย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นชม คกุตวลสเลง อนุสรณ์แหง่ความโหดรา้ยของเขมรแดง สถานทีก่กัขงันักโทษ

ทางการเมอืงในยคุสงครามฆา่ลา้งเผา่พันธุข์องเขมรแดง  แตเ่ดมิเป็นโรงเรยีนทีส่อนใน

ระดับชัน้ประถม แตถ่กูยดึใชเ้ป็นสถานทีบ่ญัชาการน าโดย พล พต ปัจจบุนัอาคารแหง่นี้

ไดจ้ัดเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงเรือ่งราวทีห่ลงเหลอืจากอดตี ภายในมภีาพถา่ยของเหยือ่ทีถ่กู
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สงัหารและอาวธุทีใ่ชใ้นการทรมานจัดแสดงอยู ่ภายหลงัจากเขมรแดงหมดอ านาจลงในปี 

1978 แหง่นีไ้ดม้กีารชดุกะโหลกศรีษะของเหยือ่กวา่ 8,000 ชิน้ ขึน้มาและบางสว่นไดจั้ด

แสดงไว ้ณ ทีแ่หง่นี ้เพือ่เตอืนใจถงึอดตีของการกระท าของน ้ามอืมนุษยด์ว้ยกนั จากนัน้

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั (ตลาดซาทะไม) Central Market ความมชีวีติชวีาของ

พนมเปญมเีสน่หอ์ยูท่ีต่ลาด ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้ราคาถกู ตลาดแหง่แรกทีนั่กทอ่งเทีย่ว

จะตอ้งไปก็คอืตลาดใหม ่(ซาทะไม) สรา้งขึน้เมือ่ปี 1937 สมยัทีย่งัเป็นอาณานคิมของ

ฝร่ังเศส เป็นตกึแบบอารต์เตโกซึง่มเีพดานสงู สว่นใหญจ่ะขายสนิคา้ประเภท

เครือ่งประดับ อญัมณี เสือ้ผา้และเครือ่งใชใ้นครัวเรอืน ผา้ไหมลายพืน้เมอืง สนิคา้ของ

ฝากทัง้ประเภทของกนิของใช ้อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เสือ้ผา้ นาฬกิา กระเป๋า เป็นตน้ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั  RIVER PALACE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงพนมเปญ  

วนัทีส่อง พนมเปญ - เสยีมเรยีบ - ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ -  

                    ชมโชวร์ะบ าอปัสรา 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นออกเดนิทางไปยงัเมอืง เสยีมเรยีบ ใชเ้วลาน่ังรถ 5-6 ช.ม.โดยประมาณ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากน าทา่นเขา้สูต่วัเมอืงเสยีมเรยีบ อกีหนึง่เมอืงส าคญัทีเ่ป็นทีต่ัง้ของนครวัด นครธม 

และปราสาทสมยัอาณาจักรขอมโบราณอืน่ ๆ ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของเมอืงพระนคร แหลง่

มรดกโลกของประเทศกมัพชูา  น าทา่นสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม พระพทุธรปูคูพ่ี่

นอ้งเปรยีบเสมอืนศาลหลักเมอืงและเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวเสยีมเรยีบมา

อยา่งชา้นาน  จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจดื ลอ่งเรอื ชม

ทัศนยีภาพเหนอืทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โตนเลสาบเป็นแมน่ ้า

ธรรมชาต ิและเป่ียมดว้ยระบบนเิวศ วา่กนัวา่โตนเลสาบแหง่นีนั้น้อดุมดว้ยพันธุป์ลา

มากกวา่ 300 ชนดิ บนพืน้ทีป่ระมาณ 7,500 ตารางกโิลเมตร และมคีวามยาวถงึ 500 

กโิลเมตร โตนเลสาบจงึเป็นลักษณะภมูปิระเทศทีส่ าคัญทีส่ดุในประเทศกมัพชูาทีห่ลอ่

เลีย้งชาวกมัพชูาทีอ่าศัยอยูโ่ดยรอบนีเ้ป็นพัน ๆ คน ในพืน้ทีข่องแมน่ ้าโตนเลสาบมี

ชาวประมงนับหมืน่ชวีติทีอ่าศัยอยู ่มชีมุชนทีเ่รยีกวา่หมูบ่า้นลอยน ้า นอกจากนัน้ยงัมี

โรงเรยีน ส านักงานราชการ โบสถ ์เชน่เดยีวกนักบัชมุชนทีอ่ยูบ่นบก ชมุชนนีผู้ค้นอยูต่าม

แบบพอเพยีงโดยอาศัยอยูใ่นบา้นลอยน ้าเคลือ่นทีไ่ปตามระดับน ้าขึน้ลงของแมน่ ้าโตนเล

สาบและประกอบอาชพีประมง เลีย้งปลา ใหท้า่นสมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้นรอบๆ โตนเล

สาบ น าทา่นกลับสูต่ัวเมอืง 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูอาหารบฟุเฟ่ต์

นานาชาต ิพรอ้มชมโชวอ์ปัสราการแสดงนาฎศลิป์เขมรโบราณทีง่ดงามและออ่นชอ้ย 

 

ทีพ่กั  CITY ANGKOR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงเสยีมเรยีบ  

วนัทีส่าม ปราสาทบนัทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวดั -  

  เสยีมเรยีบ - กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชมปราสาทหนิทรายสชีมพ ูปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) ซึง่มี

ความหมายวา่ปราสาทแหง่สตร ีหรอืป้อมปราการแหง่สตร ีปราสาทนีส้รา้งในรัชสมยัพระ

เจา้ชยัวรมนัที ่4 ปราสาทบนัทายสรไีดช้ือ่วา่เป็น รัตนชาตแิหง่ปราสาทขอม เพราะ
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ลวดลายสว่นใหญเ่ป็นการน าเอาศลิปะยคุเกา่มาเป็นตน้แบบเชน่ ลายกา้นขด ลายกา้นตอ่

ดอก ลวดลายทีป่ระดบับนตวัปราสาทมคีวามออ่นชอ้ยงดงาม ชา่งไดแ้กะสลักอยา่งวจิติร

บรรจง จนท าใหเ้หลา่นางอสัรา และเทพธดิาทีป่ระดบับนผนังปราสาทดรูาวมชีวีติจรงิๆ  

น าทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัอาณาจกัรขอมอนัรุง่เรอืง รถคณะทัวรจ์ะแลน่ผา่นชมสะพาน

นาคราช สะพานขา้มเพือ่เขา้สูต่วันครธม ดา้นหนึง่เป็นศลิาสลักเป็นรปูเทวดาก าลังฉุดนาค 

สว่นอกีดา้นหนึง่เป็นรปูอสรูซึง่มขีนาดใหญม่ากกวา่ 5 เทา่คนจรงิรวมกนัถงึ 108 ตน และ

ผา่น ประตเูมอืง ทีม่ยีอดเป็นรปูพระโพธสิตัวห์ันพระพักตรไ์ปทัง้ 4 ทศิทีว่จิติรพสิดารกวา่

ในประตเูมอืงตา่งๆ ทีท่า่นเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมอืงหลวงโบราณของ

อาณาจักรเขมรซึง่ไดก้อ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 เมือ่พระองคข์บัไลก่องทพัจาม

ออกจากเมอืงนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองคไ์ดข้ยายบรเิวณใกลเ้คยีงของเมอืงทีส่รา้ง

ขึน้เป็นก าแพงป้อมปราการในแตล่ะดา้น 3 กม.  จากนัน้น าทา่นชม ปราสาทบายน 

ศนูยก์ลางขององักอรธ์มหรอืนครธม ยอดปราสาทขนาดยกัษ์ทกุหลังจะแกะสลกัเป็นรปู

เทวพักตร ์4 หนา้ ผนังดา้นลา่งของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึง่เป็นภาพ

แสดงชวีติประจ าวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหวา่งขอม (เขมรโบราณ) กบั

พวกจาม (เวยีดนามโบราณ) ซึง่เปรยีบเสมอืนการบนัทกึประวัตศิาสตรอ์นัยิง่ใหญเ่กรยีง

ไกรของเขมรไว ้

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ตอ่จากนัน้น าทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถ่กูทิง้รา้งมานาน

ถงึ 500 ปี สรา้งขึน้ในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหนิในยคุสดุทา้ยของอาณาจกัรขอม สมยั

พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพทุธศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทัง้ปราสาท

และวัดทางพทุธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมภีาพแกะสลกัอนัเป็นเรือ่งราวทางพทุธ

ประวัต ินกิายมหายาน ทัง้หนา้บนั และทับหลัง แตใ่นสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่8 ทีท่รง

เลือ่มใสในศาสนาฮนิด ูภาพสลักบางภาพไดถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัศาสนา

ฮนิด ูสว่นพระพทุธรปู กถ็กูดดัแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ จากนัน้ชม ลานพระเจา้ขีเ้รือ้น และ

สว่นส าคญัของทรปิทีเ่ป็นสิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่ปราสาทนครวดั (Angkor Wat) ซึง่

สรา้งในกลางพทุธศตวรรษที ่17 ในรัชสมยัของ พระเจา้สรุยิวรมนัที ่2 เพือ่บชูาแด ่พระ

วษิณุ หรอื พระนารายณ์ ชมรปูสลักนางอปัสรนับหมืน่องค ์ชมภาพแกะสลกันูนต า่ ซึง่มี

ความยาวกวา่ 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกีย่วกบัพระราชกรณียกจิของพระเจา้สรุยิวรมนั

ที ่2 และเรือ่งราวจากวรรณคดเีรือ่ง รามายณะ รปูแกะสลักทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุก็คอืรปูที่

เทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรดว้ยเขาพระสเุมร ุและยงัมรีปูแกะสลักนางอปัสรอกีถงึ 

1,635 นาง  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ 

 

20.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์

(BANGKOK AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่PG910 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง 

 

21.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

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

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศกมัพูชาปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 
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หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบั

เดนิทางต ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 

** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

เดนิทางวนัที ่ 15-17 / 22-24 / 29-31 ก.ค. 59 

 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 12,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  2,900 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 

**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง

สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 400 บาทตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
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1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกมัพชูา ไมม่กีาร

คนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           หนา้ 7 จาก 7  
                                                                                                               
 

          รหสัโปรแกรมทวัร ์PRANOM CD6138 JUL-PG-W07 

 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศกมัพชูามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามทีร่ะบใุน

รายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวาม

ประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวาม

แตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


