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จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์
 เที่ยวกรุป
๊ เล็ก เพียงกรุป๊ ละ 16 ท่าน ยอดจอง 10 ท่านขึ้ นไป กรุป๊ คอนเฟิ ร์มเดินทาง
 มีหวั หน้าทัวร์และไกด์ทอ้ งถิ่นคอยให้ความรู ้ และดูแลตลอดการเดินทาง
 เลือกใช้เที่ยวบิน ขาไปบินสาย – ขากลับบินคา่ มีเวลาเที่ยวสบายๆ เกือบ 3 วันเต็ม
 พาเรียนรูป
้ ระวัติศาสตร์ที่ พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติพ ระนคร ก่อนไปดูส ถานที่จริง เพื่อให้






เกิดความหลงใหลและเข้าใจในประวัติความเป็ นมา
ได้เที่ยว หมู่ปราสาทเกาะแกร์ และ พนมกุเลน พร้อมชมวิวที่หน้าผาพนมกุเลน
โรงแรม 4 ดาวและร้านอาหารที่เลือกใช้ ทีมงานได้ทดลองใช้บริการจริง เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั
บริการทีด่ ีและเหมาะสม
แถมฟรี ! ซิมอินเตอร์เน็ต และ ประกันสุขภาพ สบายใจตลอดการเดินทาง
รวมน้าหนักกระเป๋าไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม ถือขึ้ นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
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รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1

กรุ ง เทพ (ดอนเมื อ ง) - สนามบิ น เสี ย มเรี ย บ - ศาลองค์ เ จกองค์ จ อม –
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบาอัปสรา
บริการอาหาร ( - / กลางวัน / เย็น)

07.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (อาคารผูโ้ ดยสารขาออก) ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์
เช็คอินสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสูเ่ มืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเที่ยวบินที่ FD610 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
นาท่านเดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศกัมพูชา เท่ากับ
เวลาประเทศไทย) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

10.10 น.
11.10 น.

การอัพเกรดที่นั ่งบนเครื่อง (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีอ่ ีกครั้ง)
 HOT SEAT แถวที่ 1 ราคา 500 บาทต่อท่านต่อเที่ยว (ไปกลับ 1,000 บาทต่อท่าน)
 HOT SEAT แถวที่ 2-5 ราคา 400 บาทต่อท่านต่อเที่ยว (ไปกลับ 800 บาทต่อท่าน)
การซื้ อน้ าหนักกระเป๋าเพิ่ม (ในแพคเกจทัวร์ มีให้แล้ว 20 กิโลกรัมต่อท่านต่อเที่ยว)
 ซื้ อเพิ่ม 5 กิโลกรัม ราคา 100 บาทต่อท่านต่อเที่ยว (รวมเป็ น 25 กิโลกรัมต่อท่านต่อเที่ยว)
 ซื้ อเพิ่ม 10 กิโลกรัม ราคา 600 บาทต่อท่านต่อเที่ยว (รวมเป็ น 30 กิโลกรัมต่อท่านต่อเที่ยว)
 ซื้ อเพิม่ 20 กิโลกรัม ราคา 1,100 บาทต่อท่านต่อเที่ยว (รวมเป็ น 40 กิโลกรัมต่อท่านต่อเที่ยว)
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*** กรณีอพั เกรดที่นั ่งบนเครื่อง และซื้ อน้าหนักกระเป๋าเพิ่ม จะต้องรอกรุป๊ คอนเฟิ ร์มเดินทางก่อน จึงจะสามารถทาได้ ***

เที่ยง
บ่าย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 1)
นาท่านเดินทางไปสักการะ ศาลองค์เจกองค์จอม ศาลขนาดเล็กที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้าม
ญาติ 2 องค์ องค์สูงมีชื่อว่า องค์เจก องค์เล็กมีชื่อว่า องค์จอม โดยมีตานานเล่าว่า มีพี่นอ้ งสองคนชื่อ
เจกและจอม เป็ นผูท้ ี่ มีความสามารถในการรบ และมีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก
จนกระทัง่ วันหนึ่ ง ทั้งสองนอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้ นมาอีกเลย บิดามารดาจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้ นมา 2
องค์ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุตรีท้งั สอง นอกจากนี้ ยังมีตานานเล่าขานว่า ในยุคของเขมรแดง
ทหารเขมรแดงต้องการทาลายพระพุทธรูปที่เป็ นที่เคารพทางพระพุทธศาสนา จึงได้เดินทางมาที่องค์
เจกองค์จอมเพื่อจะยกไปทาลาย แต่ยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงละความพยายามไป ทาให้องค์เจกองค์
จอมได้ประดิ ษฐานอยู่ที่ศ าลเจ้าแห่ง นี้ จนถึ งปั จจุ บัน และทั้ง สององค์นับเป็ นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คู่บา้ นคู่เมืองเสียมเรียบ ในการสักการะองค์เจกองค์จอม จะใช้ดอกบัว 2 กา พร้อมธูปและเทียน
(ยังไม่รวมค่าดอกไม้ธูปเทียน ชุดละ 2 USD)
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จากนั้น นาท่านไปเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ANGKOR NATIONAL
MUSEUM (รวมค่าเข้าแล้ว + ไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยาย) เป็ นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีที่มีการเก็บสะสม
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เขมร ซึ่งมี ท้งั
พระพุทธรูป รูปปั้ น ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของอารยธรรมเขมรในช่ ว งประมาณ
ศตวรรณที่ 9 ถึ ง ศตวรรษที่ 14 และได้
เปิ ดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่ อปี พ.ศ. 2550
ซึ่ง ใครที่ ได้เข้ามาที่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ แล้ว
จะรู ส้ ึก หลงใหลในประวัติ ศ าสตร์ต่ างๆ
ของเขมร
จากนั้น นาทุกท่านล่องเรือ ณ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ตั้งอยูต่ รง
กลางของประเทศกัมพูชา ที่แห่งนี้ เป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพนที
ื้ ่
ประมาน 7,500 ตารางกิโลเมตร ยาว 150 กิโลเมตร และมีความลึก 10 เมตร เป็ นทะเลสาบที่เกิด
จากแม่น้ าโขง ซึ่ง คลอบคลุมพื้ นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กาปงธม กาปงชนัง โพธิ สตั ว์ พระ
ตะบอง และเสี ย มราฐ ถื อเป็ นอู่ ข ้า วอู่ น้ าของชาวกั ม พู ช า เพราะอุ ดมสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีพนั ธุป์ ลามากถึง 200 ชนิ ด ระหว่างทางที่เรือกาลังล่องไป ท่านจะได้สมั ผัสกับ
ภาพวิถีชีวิตของผูค้ นระแวกนี้ ซึ่ง เป็ นคนกัมพูชาเชื้ อสายเวียดนาม ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพ
ประมง แต่ ใ นช่ว งที่ น้ า แล้ง จะไม่ ส ามารถท าประมงได้ ชาวบ้า นก็ จ ะเปลี่ ย นมาท านา และท า
เกษตรกรรมแทน ที่โตนเลสาบแห่งนี้ จะมีโรงเรียนกลางน้ า เป็ นโรงเรียนที่ชาวเวียดนามมาสร้างไว้
เพื่อทาการสอนหนังสือ และสอนภาษาให้กับเด็กๆ ในระแวกนี้ และชาวบ้านส่วนใหญ่ จะนิ ยมอาศัย
อยูใ่ นเรือนแพ เนื่ องจากต้องย้ายถิ่นฐานตามการขึ้ นลงของน้ า
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เย็น

รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 2) เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ พร้อมชม
การแสดงสุดพิเศษ ระบาพื้ นบ้านและระบาอัปสรา

นาท่านเข้าสู่ที่พกั TARA ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเลือกใช้โรงแรมเทียบเท่า
ระดับ 4 ดาว (จะแจ้งชื่อโรงแรมให้ทราบอีกครั้งในใบนัดหมาย)

วันที่ 2 :

ปราสาทนครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบันทายสรี –
ปราสาทตาพรหม - ช้อปปิ้ งตลาดซาจ๊ะ บริการอาหาร (เช้า / กลาง / เย็น)

เช้า

รับประทานอาหารอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 3)
จากนั้น นาท่านเดินทางไปทาบัตร ANGKOR PASS (รวมค่าบัตรแล้ว) เพื่อใช้เข้าชมปราสาทต่างๆ
และนาท่านเข้าชม ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT) ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็ นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่หลายๆท่านให้คาจากัด
ความว่า You must see ANGKOR WAT before you die. ปราสาทแห่งนี้ สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมัน
ที่ 2 เพื่อเป็ นปราสาทประจารัชกาล โดยสร้างขึ้ นตามความเชื่อ ของลัทธิไวษณพนิ กาย ที่ บูชาพระ
วิษณุหรือพระนารายณ์ ภายในปราสาทจึงเต็มไปด้วยภาพแกะสลักที่เกี่ยวกับพระนารายณ์และองค์
อวตารของพระองค์ ปราสาทนครวัดใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ 100 ปี โดยใช้ชา้ งเป็ นพาหนะ
หลักในการลากหินมาเพื่อสร้างปราสาทแห่งนี้ และใช้ช่างในการแกะสลักลวดลายของตั วปราสาท
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มากถึง 5,000 คน ศิลปะตามผนังกาแพงในปราสาทจะถูกบอกเล่าเรื่องราวจากการแกะสลักไว้อย่าง
มากมาย

จากนั้น นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองนครธม เพื่อเข้าชม ปราสาทบายน ปราสาทแห่งนี้ ตั้งใจกลาง
นครธม ซึ่งห่างจากปราสาทนครวัดเพียงเล็กน้อย ปราสาทบายนถูกสร้างขึ้ นในสมัยของพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 เป็ นศาสนสถานในพุทธศาสนนิ กายมหายานตามที่ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใส ซึ่งเป็ น
การเปลี่ยนแปลงธรรมเนี ยมครั้งใหญ่ของอาณาจักร จากการสร้างเทวาลัยให้เหล่าทวยเทพในศาสนา
ฮินดู มาเป็ นพุทธศาสนสถานใจกลางเมืองพระนคร ตัวปราสาทจะมีลกั ษณะพิเศษ โดยยอดปราสาท
จะเต็ ม ไปด้ว ยรู ป แกะสลัก พระพัก ตร์ซึ่ ง มี ท้ัง หมด 54 ยอด แต่ ไ ด้พัง ทลายเหลือ 37 ยอด นั ก
โบราณคดีต่างถกเถียงเกี่ยวกับพระพักตร์เหล่านี้
บ้างก็ ว่าเป็ นพระพัก ตร์ของพระพรหม บ้างก็ ว่า
เป็ นของท้าวจตุโลกบาล หรือบ้างก็วา่ เป็ นของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่กาลังจ้องมองรอบทิศเพื่อดูแล
อาณาประชาราษฎร์ นอกจากนี้ ปราสาทแห่งนี้ จะ
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ประกอบด้วย ระเบียงคต 2 ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ซึ่งชั้นนอกจะถูกสร้างก่อนชั้นใน ตามเสาหิน
จะมีรูปแกะสลักของเหล่านางอัปสร
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 4)
นาท่านเข้าชม ปราสาทบันทายสรี หรือ ที่ชาวกัมพูชาเรียกกันว่า “บอนเตียสเรย” แปลว่า ปราสาท
ของสตรีหรือป้ อมสตรีนัน่ เอง ปราสาทแห่งนี้ ถูกขนานนามว่าเป็ นปราสาทที่งดงามที่สุดในประเทศ
กัมพูชา สร้างขึ้ นในช่วงตอนปลายของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้า
ชัย วรมัน ที่ 5 โดยผู ้ที่สร้างปราสาทแห่ง นี้ คื อ พราหมณ์ย ัชญวราหะ เป็ นปราสาทที่ มี ขนาดเล็ ก
ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง ได้แก่ ปราสาท
ทางทิศใต้สร้างถวายพระพรหม ทิศเหนื อถวาย
พระวิษณุ และตรงกลางใหญ่ที่สุดถวายพระศิวะ
ตัว ปราสาทสร้างจากหินทรายสีชมพูที่หายาก
ลวดลายที่ประดับปราสาทนี้ ถูกแกะสลักไว้อย่าง
วิจิ ต รบรรจง ท าให้ภ าพดู สง่ า งามและมี ชี วิ ต
จิ ต ใจ จึ ง เปรี ย บปราสาทแห่ง นี้ ว่า งดงาดดั ่ง
อิสตรี จึงเป็ นที่มาของชื่อบันทายสรี
จากนั้น นาท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม แห่งนี้ เป็ นปราสาทยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ตามหลัก
ศิลาจารึกปรากฏชื่อของปราสาทแห่งนี้ ว่า “ราชวิหาร” แต่ชื่อตาพรหมถูกสันนิ ษฐานว่าตั้งตามชื่อของ
คนแก่ที่เป็ นคนเฝ้ าปราสาทเมื่อเริ่มมีการบูรณะ ปราสาทตาพรหมถูก สร้างขึ้ นในสมัยของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้ นเพื่อถวายเป็ นพระราชกุ ศลแห่พระมารดาของพระองค์ และเป็ นพุทธศาสน
สถาน ซึ่ งยั ง ได้ รั บ การยกย่ อ งจาก
UNESCO ให้เป็ นมรดกโลกอี ก แห่ง หนึ่ ง
อี ก ด้ว ย ปราสาทแห่ ง นี้ เหมื อ นเป็ น
ปราสาทที่ อยู่ ท่ า มกลางธรรมชาติ
ภายในปราสาทมีความซับซ้อน ความมี
เสน่หแ์ ละความพิศวงด้วยรากไม้ที่ขนปก
ึ้
คลุมปราสาทเอาไว้ยาวนานกว่า 400 ปี
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นอกจากนี้ ปราสาทตาพรหมยังถูกเลือกให้เป็ นหนึ่ งในฉากของหนังภาพยนตร์เรื่อง TOMB RAIDER
อันโด่งดังอีกด้วย
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เย็น

รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 5)
*** หมายเหตุ สาหรับกรุป๊ เดินทางวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (กรุป๊ ปี
ใหม่) จะรับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม ***
จากนั้น นาท่านเดิ น ทางสู่ ตลาดซาจ๊ะ หรือ ตลาดไนท์มาร์เ ก็ ต (NIGHT MARKET) ให้ท่านได้
อิสระช้อปปิ้ งซื้ อของฝาก ของที่ระลึกมากมาย อาทิ
เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า พวงกุ ญแจ ผ้าทอ
และนอกจากนี้ ยังมีสินค้าพื้ นเมือง เครื่องเงิน อัญ
มณี หรือของฝากที่เป็ นสัญลักษณ์ของชาวกัมพูชา
ที่ แ กะสลั ก จากหิ น อย่ า งสวยงาม อี ก ทั้ ง ยั ง มี
ร้านอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ให้ท่านได้ลองทาน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั TARA ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเลือกใช้โรงแรมเทียบเท่า
ระดับ 4 ดาว (จะแจ้งชื่อโรงแรมให้ทราบอีกครั้งในใบนัดหมาย)

วันที่ 3

กลุม่ ปราสาทเกาะแกร์ (ปราสาทปรัม + ปราสาทลึงค์ + ปราสาทธม) - พนมกุเลน วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ในแม่น้าศักดิ์สิทธิ์ - หน้าผาพนมกุเลน –
สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพ (ดอนเมือง) บริการอาหาร (เช้า / กลาง / เย็น)

เช้า

รับประทานอาหารอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 6)
นาท่านเดิน ทางสู่ กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (รวมค่ าเข้าแล้ว) อี กชื่อ หนึ่ ง คื อ นครโฉกครรคยาร์
หมายถึง เกาะแห่งความรุง่ โรจน์ และปั จจุบนั ถูกจัดตั้งให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ เกาะแกร์แห่งนี้ ในสมัย
ของพระเจ้าชัย วรมันที่ 4 ได้ทรงสถาปนาขึ้ นให้สถานที่ แห่ง นี้ เป็ นราชธานี แห่ง อาณาจัก รขอม มี
กษัตริยป์ กครอง 2 พระองค์ แต่เป็ นได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้น สิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยูไ่ ด้แสดงถึง
ความยิ่ง ใหญ่ของที่แห่ง นี้ เกาะแกร์ถือ ว่าเป็ นที่ ต้ังกลุ่ม ปราสาทเก่าโบราณมากมาย แต่ ปัจ จุบันมี
หลงเหลือให้เห็นไม่ม ากนัด โดย 3 ปราสาทที่ไ ม่ค วรพลาด คือ ปราสาทปรัม ปราสาทลึงค และ
ปราสาทธม
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1. ปราสาทปรั ม หรื อ ปราสาทพราหมณ์ (PRASAT
PRAM) ซึ่งมาจากภาษาเขมร แปลว่า ห้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของกลุ่ม ปราสาทเกาะแกร์ เป็ นปราสาทหลัง แรกตาม
เส้น ทางการท่องเที่ย ว ถูก สร้างขึ้ นเพื่อใช้ประกอบพิธีทาง
ศาสนาฮินดู โดยจะมีปราสาทสร้างจากอิฐทรงศิขระจานวน
3 หลัง โดยบางหลัง จะมี ร ากไม้ป กคลุ ม จึ ง เป็ นจุ ด ที่
นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูป ส่วนด้านหน้าอีก 2 หลังจะเป็ น
บรรณาลัย โดยบรรณลัยหลังแรกทางซ้ายมือสร้างจากอิฐที่
มีหลัง คาเป็ นรูปทรงมณฑปหัว เกื อ กม้าคล้ายซุม้ บัณชร มี
หลังคาคลุมโดยสมบูรณ์ ผิ วของอาคารบรรณาลัย รวมทั้ง
ปราสาทประธานยัง คงปรากฏร่อ งรอยของปู นปั้ นที่ ฉ าบ
ตกแต่ ง ไว้อ ย่างชัด เจน ส่ว นบรรณาลัย ด้านขวา สร้างขึ้ น
ภายหลัง จากการสถาปนาปราสาทไปแล้ว หรืออาจสร้าง
ในช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าชัย วรมันที่ 4 วัสดุ ที่ใช้จึ ง
แตกต่างไปจากเดิม โดยใช้หินศิลาแลงในการสร้างรูปแบบ
คล้ายคลึงกับคูหาปราสาทลึงค์ ฐานล่างก็เป็ นการก่อแบบ
เรี ย บๆ ไม่ เ หมื อ นกับ ฐานของปราสาทอิ ฐ ที่ มี ก ารสลัก
ลวดลายและการวางหินแบบพนมบาแค็ง
2. ปราสาทลึงค์ ถือเป็ นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้ น
เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู ภายในปราสาทแห่งนี้
ด้านในจะมี ฐ านโยนี ขนาดใหญ่ที่มี ลวดลายแกะสลัก เป็ น
พรรณพฤกษารองรับ ศิ ว ลึ ง ค์ข นาดใหญ่ ที่ ถู ก แกะสลัก
ลวดลายด้วยเช่นกัน ศิวลึงค์ที่อยู่ภายในปราสาทแห่งนี้ ถือ
ได้วา่ ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา ในส่วนของตัวกาแพงจะมี รอ่ งราง
น้ า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นทางที่ให้น้ าไหลผ่านออกมาด้านนอก เพื่อให้ชาวบ้านได้นาน้ านี้ ไปบูชา กราบไหว้
เพราะถือว่าเป็ นน้ าอันศักดิ์สิทธิ์
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3. ปราสาทธม เป็ นปราสาทหินทรายที่ ต้ัง อยู่ในเกาะแกร์ ถูก สร้างด้ว ยเทคนิ ค การเรีย งหินขึ้ น
ประกอบฐานและสร้างให้เป็ นรูปทรงพี ระมิดขั้นแบบขั้นบันไดสูง 7 ชั้น ปราสาทแห่งนี้ สร้างเพื่อเป็ น
ปราสาทประจาพระราชอาณาจักรในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และบนยอดพีระมิดของปราสาท
แห่งนี้ ยังเป็ นที่ประดิษฐานของ “ตรีภูวเนศวร” หรือศิวลึงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งสันนิ ษฐานว่ามีความสูงถึง
4.5 เมตร แต่ปัจจุบนั ไม่มีศิวลึงค์อยูบ่ นยอดปราสาทแล้ว ท่านสามารถเดินขึ้ นไปถ่ายรูปที่ช้นั 7 ได้

เที่ยง
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รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณหน้าปราสาทธม *** (มื้ อที่ 7)
*** หมายเหตุ เนื่ อ งจากร้า นอาหารในเกาะแกร์ จะมี เฉพาะร้านอาหารแบบท้อ งถิ่ น จึง ขอ
อนุญาตนาท่านรับประทานอาหารบริเวณนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางไป พนมกุเลน ต่อไป
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บ่าย

นาทุกท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน (รวมค่าเข้าแล้ว) โดยในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ยา้ ย
เมื อ งหลวงมายัง พนมกุ เลน และได้ทรงสถาปนาให้เป็ นศูนย์ก ลางของเมื อ งหลวง โดยมี ชื่อ ทาง
โบราณคดีคือ “มเหนทรบรรพต” แปลว่า ภูเขาของพระอินทร์ผยู ้ ิ่งใหญ่ และพระองค์ได้ปราบดาภิเษ
กขึ้ นเป็ นกษัตริย ์ พร้อมกับประกาศอิสรภาพไม่ขนกั
ึ้ บชวา ทาให้พนมกุเลนเป็ นอาณาจักรขอมโบราณ
ที่มีแหล่งโบราณคดีมากมายซ่อนอยูใ่ นป่ าทึบ และกาลังเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกัมพูชา
ซึ่งมีความโดดเด่นทางธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณ์ลอ้ มรอบด้วยภูเขาและน้ าตก
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดพระองค์ธม ซึ่งเป็ นวัดที่
อยูใ่ นพนมกุเลน เป็ นสถานที่แสวงบุญของชาวกัมพูชา
โดยมีโบสถ์ลอยฟ้ า ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธ
ไสยาสน์ขนาดใหญ่ หรือ พระนอน ที่ถูกแกะสลักจาก
ส่วนยอดของก้อนหินขนาดใหญ่ นาท่านสักการะพระ
นอน และพระศิวลึงค์ (ไม่รวมดอกไม้ธูปเทียน)

จากนั้น นาทุกท่านชม ศิวลึงค์ในแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกว่า ลาธารสหัสลึงค์”ด้วยคติไศวนิ กาย
ที่บูชาพระศิวะเป็ นเทพสูงสุด ศิวลึงค์จึงเป็ นตัวแทน
ของพระศิวะ ซึ่งบวงสรวงด้วยการใช้น้ ารดไปยังศิว
ลึงค์ ผ่านฐานโยนี ที่เป็ นตัวแทนของพระแม่อุมา น้ า
ที่ไหลลงมาจึงถือเป็ นน้ าศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น เมื่อพระ
เจ้าชัย วรมัน ที่ 2 สถาปนามหนทรบรรพตขึ้ นเป็ น
ศูนย์กลางของอาณาจักร พนมกุเลนจึงเป็ นตัวแทน
ของเขาไกรลาส อัน เป็ นที่ ส ถิ ต แห่ง องค์พ ระศิ ว ะ
ภายใต้ลาน้ าในเทือกเขาแห่งนี้ จึงมีการสลักภาพศิวลึงค์จานวนนับร้อยพัน เพื่อให้สายน้ าที่ไหลผ่าน
เสมือนดัง่ การบวงสรวงองค์พระศิวะและพระแม่อุมา รวมถึงสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้สายน้ าที่จะไหลลง
ไปหล่อเลี้ ยงผูค้ นภายในราชอาณาจักร สถานที่แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่าเป็ นต้นน้ าที่รบั น้ าจากฟ้ า ไหลเป็ นลา
ธารผ่านแผ่นทับหลังรูปสลัก “ศิวลึงค์” นับ 1,000 องค์ ทอดยาว 400 เมตร ซึ่งชาวกัมพูชาเชื่อกัน
ว่าที่นี่เป็ น “แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์” เพราะหากท่านใดที่ได้มาที่นี่ และได้นาน้ าในแม่น้ าแห่งนี้ กลับไปบูชา
หรือชาระล้างร่างกาย จะทาให้พบแต่ความสุขไปตลอด
UN-REP01
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เย็น

21.45 น.
22.50 น.

จากนั้น นาท่านชมวิวที่ หน้าผาลานหินพนมกุเลน
จุ ด ถ่ า ยภาพหน้าผาสู ง ที่ เ ห็ น วิ ว ที่ ล อ้ มรอบไปด้ว ย
ความเขียวขจีของต้นไม้ เห็นวิวธรรมชาติของพนมกุ
เลน ได้เวลาอัน สมควร นาท่านเดิ นทางกลับเข้าตัว
เมืองเสียมเรียบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 8)
ได้เวลาอัน สมควร นาทุ กท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ น
เสียมเรียบ

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD619
(ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ
 โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้ นของภาษีน้ามันของสายบิน หรือภาษีสนามบิน
 กรณีที่ท่านต้องซื้ อตั ๋ว เช่น ตั ๋วเครื่องบิน ตั ๋วรถทัวร์ ตั ๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้
ก่อนทาการซื้ อตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน
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อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขต่างๆ
ขนาดกรุป๊
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่
(ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า เด็กอายุต ่ากว่า
12 ปี
12 ปี
มีเตียง

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

ราคาจอย
แลนด์

จ่ายเพิ่ม
(ลูกค้าซื้ อตั ๋วเอง)

20-22 ก.ย. 62

16

14,900

14,900

14,900

2,000

10,900

12-14 ต.ค. 62

16

16,900

16,900

16,900

2,000

12,900

18-20 ต.ค. 62

16

14,900

14,900

14,900

2,000

10,900

15-17 พ.ย. 62

16

14,900

14,900

14,900

2,000

10,900

05-07 ธ.ค. 62

16

15,900

15,900

15,900

2,000

11,900

30 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63

16

16,900

16,900

16,900

2,000

12,900

หมายเหตุ
 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี คิดค่าบริการ 1,200 บาท
 กรณีจอยแลนด์ (ลูกค้ามีตั ๋วเครื่องบินอยูแ่ ล้ว) ต้องรอกรุป๊ คอนเฟิ ร์มเดินทางก่อน โดยมี ยอด
จอง 10 ท่านขึ้ นไป จึงจะสามารถจอยแลนด์ได้
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อัตราค่าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เสียมเรียบ
 ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามัน ภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด และภาษี สนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้ น
ก่อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 ที่พกั โรงแรมตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ หรือเทียบเท่า จานวน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 อาหารตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้ อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ
 หัวหน้าทัวร์และไกด์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
 ประกันการเดิ น ทาง คุม้ ครองกรณี เสียชีวิต เนื่ อ งจากอุบัติเหตุ ว งเงิน 1,000,000 บาท และคุ ม้ ครองการ
รักษาพยาบาลเนื่ องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยวงเงิน 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ กรมธรรม์
กาหนด) ไม่คมุ ้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คมุ ้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
 ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือ หนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re






Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ากัมพูชา และรูปถ่าย 2 นิ้ ว 2 รูป กรณีลกู ค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ (กรุณาสอบถามอีกครั้ง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากที่โปรแกรมทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุด
งาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้า เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ก รมแรงงานทั้ง ที่
เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถ ยอดรวม 600 บาทต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง เด็กอายุมากกว่า 2
ปี เก็บค่าทิปเท่าผูใ้ หญ่ (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ให้ตามความพึงพอใจ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้าก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาท่านละ 5,000
บาท
 ส่งหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่
ทางอีเมลหรือไลน์
 ชาระเงินส่วนที่เหลือ อย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ และ
ไม่คืนเงินไม่วา่ กรณีใดๆ

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
 ยกเลิกการจองทัวร์ 45 วันก่อ นเดินทาง บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้งั หมด ยกเว้น ในกรณีวัน หยุ ด
เทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้ น
 ยกเลิกการจองทัวร์ 30 - 45 วันก่อนเดินทาง หักค่าทัวร์มดั จาทัวร์ 50%
 ยกเลิกการจองทัวร์นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
 สาหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ และทางบริษัทฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ว และมีการ
ยกเลิกการเดินไม่วา่ กรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (10 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู ้
เดินทางท่านอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆ ที่เ กิดจากการยกเลิกของ
ท่าน
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ รวมถึง เที่ย วบิน พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัว ร์
ทั้งหมด
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งื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เนื่องจากการเจ็บป่ วย
 กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล และทางบริษัทฯ จะเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทั้งนี้ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
 กรณีเจ็บป่ วยกะทันหันเพียง 7 วันทาการก่อนเดินทางหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก
กรณี

หมายเหตุ
1. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้ นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขออนุ ญาต
ยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง
2. รายการทัวร์นี้เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนิ นการโดยบริษัทคู่คา้ (Partner)
3. กรณีที่ท่านต้องซื้ อตั ๋วต่างๆ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน ตั ๋วรถทัวร์ ตั ๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทาการซื้ อตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทที่ ่านซื้ อตั ๋วโดยไม่แจ้งให้ทราบ เพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
4. ในกรณีที่ทางประเทศกัมพูชาสัง่ ให้ใช้วีซ่า หรือท่านไม่ได้รบั ผลการอนุ มตั ิวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่า และเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเพิ่มเติมตามจริง เพื่อดาเนิ นการ
ขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รบั ยื่นวีซ่าประจาประเทศไทย
5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบหากอายุหนังสือเดินทางเหลือไม่ถึง 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้
6. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
7. อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับ เปลี่ ย นราคาค่ า บริ ก ารในกรณี ที่ มี ก ารขึ้ นราคาค่ า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ประกัน ภัย สายการบิ น
ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้ นในช่วงใกล้วนั ที่คณะ
จะเดินทาง
8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
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9. เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางในคณะนั้นๆ เป็ นสาคัญ
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้ น จากเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความ
ล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทา
ร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกประเทศ
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
12. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิด
จากอุ บัติ เหตุ ในรายการท่องเที่ย ว (ซึ่ งลูก ค้าจะต้อ งยอมรับในเงื่ อนไขนี้ ในกรณีที่เกิด เหตุสุด วิสัย ซึ่ง อยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
13. กรณี “หญิ งตั้ง ครรภ์” ท่านจะต้อ งมี ใบรับรองแพทย์ โดยมี ก ารระบุ ชดั เจนว่า ท่านสามารถเดิ นทางไป
ต่างประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชดั เจน สิ่งนี้ อยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
14. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากหนังสือเดินทางของท่านไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบัน ถึงแม้จะยัง
ไม่ หมดอายุ ก็ต าม ซึ่ งอาจทาให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น จากการทาศัลยกรรม
ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
15. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์วา่ ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่เหนื อการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
16. หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุไว้ หรือในระหว่างการ
ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ จะทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหาร
บางมื้ อ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระเงิน
ให้กับ บริษั ทฯ ตัว แทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่า ยก่อ นการเดิ นทางเรีย บร้อ ยแล้ว ทางบริษั ทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
17. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุ บตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย หรือชารุดจากสายการบิน
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18. ท่านต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้ อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่
ท่านได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
19. ท่านต้องรับผิ ดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ของท่านอย่างระมัดระวัง ทาง
บริษัทฯ ไม่ สามารถรับผิด ชอบใดๆ หากเกิ ดการสูญหายของทรัพย์สินส่ว นตัว ของมี ค่าต่าง ๆ ของท่าน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากท่านเอง
20. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
21. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวัน หรือคืนเงิน และ
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
22. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และสัมภาระระหว่างการเดินทาง อันมีสาเหตุมาจาก
สนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือการโจรกรรม
23. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
24. บริ ษัท ฯ และตัว แทนของบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จ ะเปลี่ย นแปลงรายการทัว ร์ต ามความเหมาะสม ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของ
ผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม ธรรมเนี ยม ประเพณี
และพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
26. บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์
แอบแฝงอื่นๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพ
ติด การโจรกรรม การขนอาวุ ธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี
บริษัทฯ มิได้มีสว่ นรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือมีสว่ นต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทั้งสิ้ น
27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้
ขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้ น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็ นข้อยุติสนสุ
ิ้ ด
สมบูรณ์
28. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับ และประทับตราเท่านั้น
UN-REP01

หน้า 20

29. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นวีซ่ากัมพูชา
(กรณีลูกค้าถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ)
1.
2.
3.
4.

หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเล่มเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
รูปถ่ายสี พื้ นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่า ขอที่สนามบิน
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ท่านละ 36 USD (เช็คที่สนามบินเสียมเรียบอีกครั้ง)

*** ท่านสามารถทา e-VISA ได้ดว้ ยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.evisa.gov.kh/

หากท่านชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไขทั้งหมด
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