
 
  

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร ิ�มตน้เพยีง 9,900.-
รายการทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 

 

กมัพชูา เสยีมเรยีบ ทอ่งแดนอารยธรรม 2 วนั 1 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

ไฮไลทท์วัร ์กมัพูชา เสยีมเรยีบ 

• ลอ่งเรอืโตนเลสาบ ทะเลสาบนํ�าจดืที�ใหญท่ี�สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ชมวถิชีวีติชาวประมง 

• เยอืน วดัใหม ่สิ�งเตอืนใจในอดตีของชาวกัมพชูา 

• ชม โชวร์ะบําอัปสรา ความงดงามแหง่ศลิปะเขมร Light & Sound 

• ทอ่งแดนอารยธรรมโบราณแหง่กัมพชูา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสร ี

• ชม ปราสาทนครวดั สิ�งมหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก 

 



 
 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 07-08 ตลุาคม 61   9,900.- 
วนัที� 13-14 ตลุาคม 61 13,900.- 
วนัที� 14-15 ตลุาคม 61 13,900.- 
วนัที� 20-21 ตลุาคม 61 13,900.- 
วนัที� 23-24 ตลุาคม 61 13,900.- 
วนัที� 26-27 ตลุาคม 61 13,900.- 

หมายเหต ุ: รายการนี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ  

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

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

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

- ชมโชวร์ะบาํอปัสรา 
07.00 น. พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานดอนเมอืง ผูโ้ดยสารขาออกชั �น 3 ประตู 3 เคาน์เตอร ์2-3 สายการบนิ แอร์

เอเชยี เจา้หนา้ที�จากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD610 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ ประเทศกมัพูชา ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

รับกระเป๋าสัมภาระ  จากนั�นเดนิทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบนํ�าจดื ลอ่งเรอื ชม

ทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โตนเลสาบเป็นแม่นํ�าธรรมชาต ิและเปี�ยม

ดว้ยระบบนเิวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี�นั �นอุดมดว้ยพันธุป์ลามากกว่า 300 ชนดิ บนพื�นที�ประมาณ 7,500 

ตารางกโิลเมตร และมีความยาวถงึ 500 กโิลเมตร โตนเลสาบจงึเป็นลักษณะภูมปิระเทศที�สําคัญที�สุดใน

ประเทศกัมพูชาที�หล่อเลี�ยงชาวกัมพูชาที�อาศัยอยู่โดยรอบนี�เป็นพัน ๆ คน ในพื�นที�ของแม่นํ�าโตนเลสาบมี

ชาวประมงนับหมื�นชวีติที�อาศัยอยู่ มีชุมชนที�เรียกว่าหมู่บา้นลอยนํ�า นอกจากนั�นยังมีโรงเรียน สํานักงาน

ราชการ โบสถ ์เชน่เดยีวกนักบัชมุชนที�อยูบ่นบก ชมุชนนี�ผูค้นอยูต่ามแบบพอเพยีงโดยอาศัยอยูใ่นบา้นลอยนํ�า

เคลื�อนที�ไปตามระดับนํ�าขึ�นลงของแมนํ่�าโตนเลสาบและประกอบอาชพีประมง เลี�ยงปลา ใหท้่านสมัผัสวถิชีวีติ

ของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ นําทา่นกลับสูต่ัวเมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm) พระพุทธรูปคู่พี�นอ้ง

เปรยีบเสมอืนศาลหลักเมอืงและเป็นสิ�งศักดิ�สทิธิ�คู่บา้นคู่เมอืงของชาวเสยีมเรยีบมาอยา่งชา้นาน  จากนั�นนํา

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 
กรงุเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ - ศาลองคเ์จ็ก 
องคจ์อม - วดัใหม ่- ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชวร์ะบําอัปสรา ✈ � � CITY ANGKOR 

HOTEL 4*HOTEL OR 
SAME 

2 
ปราสาทบันทายสร ี- นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตา
พรหม - นครวดั - เสยีมเรยีบ - กรงุเทพฯ 

� � ✈    



 
ทา่นชม วัดใหม ่(Wat Thmei) เป็นวัดที�สรา้ง เมรุสํุาหรับเก็บกระดกูชาวเขมรที�ไมย่อมออ่นนอ้มในการเขา้เป็น

สมาชกิของเขมรแดง จงึเกดิการฆา่ลา้งเผ่าพันธข์ ึ�น โดยเฉพาะพวกชนชั �นที�มคีวามรูค้วามสามารถ ทหารและ

ประชาชน ภายในวัดยังมกีารจัดแสดงรปูภาพเกี�ยวกับเหตุการณ์ที�เกดิขึ�นดว้ย  จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�งที� ตลาด

ซาจ๊ะ (Psachas Market) เชญิท่านช็อปปิ� งเลือกซื�อสนิคา้ทอ้งถิ�นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื�อยืด

ลวดลายนครวัด ไมแ้กะสลัก ผา้พันคอ อื�นๆมากมาย 

คํ�า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิพรอ้มชมโชว์

อปัสราการแสดงนาฎศลิป์เขมรโบราณที�งดงามและออ่นชอ้ย 

พกัที�  CITY ANGKOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว, เมอืงเสยีมเรยีบ 

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

กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านชมปราสาทหนิทรายสชีมพู ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei) ซึ�งมคีวามหมายว่าปราสาทแห่ง

สตร ีหรอืป้อมปราการแหง่สตร ีปราสาทนี�สรา้งในรัชสมัยพระเจา้ชยัวรมนัที� 4 ปราสาทบันทายสรไีดช้ื�อวา่เป็น 

รัตนชาตแิห่งปราสาทขอม เพราะลวดลายสว่นใหญ่เป็นการนําเอาศลิปะยคุเกา่มาเป็นตน้แบบเชน่ ลายกา้นขด 

ลายกา้นตอ่ดอก ลวดลายที�ประดับบนตัวปราสาทมคีวามออ่นชอ้ยงดงาม ชา่งไดแ้กะสลักอยา่งวจิติรบรรจง จน

ทําใหเ้หล่านางอัสรา และเทพธดิาที�ประดับบนผนังปราสาทดูราวมชีวีติจรงิๆ นําทุกท่านเดนิทางต่อไปยัง

อาณาจักรขอมอันรุง่เรอืง รถคณะทัวรจ์ะแลน่ผา่นชมสะพานนาคราช สะพานขา้มเพื�อเขา้สูต่ัวนครธม ดา้นหนึ�ง

เป็นศลิาสลักเป็นรูปเทวดากําลังฉุดนาค ส่วนอกีดา้นหนึ�งเป็นรูปอสูรซึ�งมขีนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจรงิ

รวมกันถงึ 108 ตน และผ่าน ประตูเมอืง ที�มยีอดเป็นรปูพระโพธสิัตวห์ันพระพักตรไ์ปทั �ง 4 ทศิที�วจิติรพสิดาร

กว่าในประตูเมอืงต่างๆ ที�ท่านเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมอืงหลวงโบราณของอาณาจักรเขมร

ซึ�งไดก้อ่ตั �งขึ�นโดยพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 เมื�อพระองคข์บัไลก่องทัพจามออกจากเมอืงนครในปี ค.ศ. 1181 และ

พระองคไ์ดข้ยายบรเิวณใกลเ้คยีงของเมอืงที�สรา้งขึ�นเป็นกําแพงป้อมปราการในแต่ละดา้น 3 กม.  จากนั�นนํา

ทา่นชม ปราสาทบายน (Bayon Temple) ศนูยก์ลางขององักอรธ์มหรอืนครธม ยอดปราสาทขนาดยกัษ์ทุก

หลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร ์4 หนา้ ผนังดา้นล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึ�งเป็นภาพ

แสดงชวีติประจําวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม (เวยีดนาม

โบราณ) ซึ�งเปรยีบเสมอืนการบนัทกึประวัตศิาสตรอ์นัยิ�งใหญเ่กรยีงไกรของเขมรไว ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ตอ่จากนั�นนําทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที�ถกูทิ�งรา้งมานานถงึ 500 ปี สรา้งขึ�นใน

ปี พศ.1729 เป็นปราสาทหนิในยคุสดุทา้ยของอาณาจักรขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 ที�ทรงเลื�อมใสในพทุธ

ศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทั �งปราสาทและวดัทางพทุธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมภีาพแกะสลักอนั

เป็นเรื�องราวทางพุทธประวัต ินกิายมหายาน ทั �งหนา้บัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจา้ชัยวรมันที� 8 ที�ทรง

เลื�อมใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลักบางภาพไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัศาสนาฮนิดู สว่นพระพุทธรูป 

ก็ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ จากนั�นชม ลานพระเจา้ขี�เรื�อน และสว่นสําคัญของทรปิที�เป็นสิ�งมหัศจรรยข์อง

โลกที� ปราสาทนครวดั (Angkor Wat) ซึ�งสรา้งในกลางพุทธศตวรรษที� 17 ในรัชสมัยของ พระเจา้สรุยิวร

มนัที� 2 เพื�อบชูาแด่ พระวษิณุ หรอื พระนารายณ์ ชมรปูสลักนางอัปสรนับหมื�นองค ์ชมภาพแกะสลักนูนตํ�า ซึ�ง

มคีวามยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกี�ยวกับพระราชกรณียกจิของพระเจา้สรุยิวรมันที� 2 และเรื�องราว

จากวรรณคดเีรื�อง รามายณะ รปูแกะสลักที�มชี ื�อเสยีงที�สดุก็คอืรูปที�เทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรดว้ยเขาพระ

สุเมรุ และยังมรีูปแกะสลักนางอัปสรอีกถงึ 1,635 นาง  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิสยีมเรยีบ 

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� FD619 

22.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  

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



 
 
                             โปรแกรม : กมัพูชา เสยีมเรยีบ 2 วนั 1 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น 
 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

วันที� 07-08 ตลุาคม 61   9,900.-   9,900.-   9,900.-   9,900.- - 1,000.- 

วันที� 13-14  ตลุาคม 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 1,000.- 

วันที� 14-15 ตลุาคม 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 1,000.- 

วันที� 20-21 ตลุาคม 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 1,000.- 

วันที� 23-24 ตลุาคม 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 1,000.- 

วันที� 26-27 ตลุาคม 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 1,000.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,900.- *** 

*** ราคานี�รวมรายการทวัร ์และ ต ั�วเครื�องบนิ *** 

 

***ราคานี�เฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ั�น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั�ง*** 

**ราคานี�สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั�น!! ** 
**สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทาํวซีา่เขา้ประเทศ
กมัพชูา หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ั�ง** 

 

 หมายเหต ุ: รายการนี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ (รวม 400 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ�งสิ�น 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กอง

ตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทั �งในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      



 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อท่านทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้   

แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
 

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม /ทา่น สว่นเกนินํ�าหนักตามสาย

การบนิกําหนด 

2. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม,คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ (รวม 400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

เง ื�อไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ�นไป คนืเงนิท ั�งหมด 



 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึ�นไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั �งจากประเทศไทยและประเทศกมัพชูา 

ไม่มกีารคนืเงนิทั �งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั�วท่านละ 10,000 บาท 

และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําที�พักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ั �งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมา

จา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.     บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ�และจะไมร่ับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5.  รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 

และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสูงขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับ

ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ

จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9.  หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แตท่ั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�

อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที� 

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั �งสิ�น 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

12.  เที�ยวบนิ และรายการท่องเที�ยวอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับในเงื�อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

14.  โรงแรมที�พักในประเทศกัมพูชามมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกต่างกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ลาวตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยวเท่านั�น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ 



 
Double) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ�นอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวาง

รปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ�งมคีวามแตกต่างกันอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามที�ตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั �งสิ�น 

16.  เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

17.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง 

มเิชน่น ั�นทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งสิ�น 
 


