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จุดเด่นของโปรแกรมทวัร ์ 

 เที่ยวกรุป๊เล็ก เพียงกรุป๊ละ 16 ทา่น ยอดจอง 10 ทา่นข้ึนไป กรุป๊คอนเฟิรม์เดินทาง 

 มีหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินคอยใหค้วามรู ้และดแูลตลอดการเดินทาง 

 เลือกใชเ้ที่ยวบิน ขาไปบินสาย – ขากลบับินค า่ มีเวลาเที่ยวสบายๆ เกือบ 3 วนัเต็ม 

 พาเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ก่อนไปดูสถานที่จริง เพ่ือให้

เกิดความหลงใหลและเขา้ใจในประวติัความเป็นมา 

 ไดเ้ที่ยว หมู่ปราสาทเกาะแกร ์และ พนมกุเลน พรอ้มชมวิวที่หนา้ผาพนมกุเลน 

 โรงแรม 4 ดาวและรา้นอาหารที่เลือกใช ้ทีมงานไดท้ดลองใชบ้ริการจริง เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บั

บริการทีดี่และเหมาะสม 

 แถมฟรี ! ซิมอินเตอรเ์น็ต และ ประกนัสุขภาพ สบายใจตลอดการเดินทาง 

 รวมน ้าหนกักระเป๋าไป-กลบั ทา่นละ 20 กิโลกรมั ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรมั 

 ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

  



 

UN-REP01    หนา้ 3 

รายละเอียดโปรแกรมทวัร ์

วนัที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สนามบินเสียมเรียบ - ศาลองค์เจกองค์จอม – 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติพระนคร - ลอ่งเรือโตนเลสาบ - ชมโชวร์ะบ าอปัสรา   

  บรกิารอาหาร ( - / กลางวนั / เย็น) 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (อาคารผูโ้ดยสารขาออก) ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์

เช็คอินสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.10 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเท่ียวบินท่ี FD610 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง) 

11.10 น. น าท่านเดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (เวลาทอ้งถ่ินท่ีประเทศกมัพชูา เท่ากบั  

  เวลาประเทศไทย) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

การอพัเกรดที่นัง่บนเครื่อง (กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง) 

 HOT SEAT แถวท่ี 1 ราคา 500 บาทต่อท่านต่อเท่ียว (ไปกลบั 1,000 บาทต่อท่าน) 

 HOT SEAT แถวท่ี 2-5 ราคา 400 บาทต่อท่านต่อเท่ียว (ไปกลบั 800 บาทต่อท่าน) 

 

การซ้ือน ้าหนักกระเป๋าเพ่ิม (ในแพคเกจทวัร ์มีใหแ้ลว้ 20 กิโลกรมัต่อท่านตอ่เที่ยว) 

 ซ้ือเพ่ิม 5 กิโลกรมั ราคา 100 บาทต่อท่านต่อเท่ียว (รวมเป็น 25 กิโลกรมัต่อท่านต่อเท่ียว) 

 ซ้ือเพ่ิม 10 กิโลกรมั ราคา 600 บาทต่อท่านต่อเท่ียว (รวมเป็น 30 กิโลกรมัต่อท่านต่อเท่ียว) 

 ซ้ือเพ่ิม 20 กิโลกรมั ราคา 1,100 บาทต่อท่านต่อเท่ียว (รวมเป็น 40 กิโลกรมัต่อท่านต่อเท่ียว) 
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 *** กรณีอพัเกรดที่นัง่บนเครื่อง และซ้ือน ้าหนกักระเป๋าเพิ่ม จะตอ้งรอกรุป๊คอนเฟิรม์เดินทางก่อน จงึจะสามารถท าได  ้*** 

  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 1) 

บ่าย น าท่านเดินทางไปสกัการะ ศาลองคเ์จกองคจ์อม ศาลขนาดเล็กท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางหา้ม

ญาติ 2 องค ์องคสู์งมีชื่อวา่ องคเ์จก องคเ์ล็กมีชื่อวา่ องคจ์อม โดยมีต านานเลา่วา่ มีพ่ีนอ้งสองคนชื่อ 

เจกและจอม เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการรบ และมีความเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 

จนกระทัง่วนัหน่ึง ทั้งสองนอนหลบัแลว้ไม่ต่ืนข้ึนมาอีกเลย บิดามารดาจึงสรา้งพระพุทธรูปข้ึนมา 2 

องค ์เพ่ืออุทิศสว่นบุญสว่นกุศลใหบุ้ตรีทั้งสอง นอกจากน้ี ยงัมีต านานเลา่ขานวา่ ในยุคของเขมรแดง 

ทหารเขมรแดงตอ้งการท าลายพระพุทธรูปท่ีเป็นท่ีเคารพทางพระพุทธศาสนา จึงไดเ้ดินทางมาท่ีองค์

เจกองคจ์อมเพ่ือจะยกไปท าลาย แต่ยกเท่าไรก็ยกไม่ข้ึน จึงละความพยายามไป ท าใหอ้งคเ์จกองค์

จอมไดป้ระดิษฐานอยู่ท่ีศาลเจา้แห่งน้ีจนถึงปัจจุบัน และทั้งสององค์นับเป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ

คู่บา้นคู่เมืองเสียมเรียบ ในการสกัการะองคเ์จกองคจ์อม จะใชด้อกบวั 2 ก า พรอ้มธูปและเทียน  

(ยงัไม่รวมค่าดอกไมธู้ปเทียน ชุดละ 2 USD) 
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จากน้ัน น าท่านไปเรียนรูป้ระวติัศาสตรท่ี์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร ANGKOR NATIONAL 

MUSEUM (รวมค่าเขา้แลว้ + ไกดท์อ้งถิ่นบรรยาย) เป็นพิพิธภณัฑท์างโบราณคดีท่ีมีการเก็บสะสม

เร่ืองราวทางประวติัศาสตรเ์ขมร ซ่ึงมีทั้ง

พระพุทธรูป รูปป้ัน ศิลปะ และวฒันธรรม

ของอารยธรรมเขมรในช่วงประมาณ

ศตวรรณท่ี 9 ถึงศตวรรษท่ี 14 และได้

เปิดใหเ้ขา้ชมครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2550 

ซ่ึงใครท่ีไดเ้ขา้มาท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีแลว้ 

จะรูสึ้กหลงใหลในประวัติศาสตร์ต่างๆ 

ของเขมร 

 

จากน้ัน น าทุกท่านล่องเรือ ณ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล (รวมค่าล่องเรือแลว้) ตั้งอยูต่รง

กลางของประเทศกัมพูชา ท่ีแหง่น้ีเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีพ้ืนท่ี

ประมาน 7,500 ตารางกิโลเมตร ยาว 150 กิโลเมตร และมีความลึก 10 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีเกิด

จากแม่น ้าโขง ซ่ึงคลอบคลุมพ้ืนท่ี 5 จังหวดัของกัมพูชา ไดแ้ก่ ก าปงธม ก าปงชนัง โพธิสตัว ์พระ

ตะบอง  และ เ สียมราฐ ถือ เ ป็นอู่ ข ้าวอู่น ้ าของชาวกัมพูชา  เพราะ อุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ทรพัยากรธรรมชาติ มีพนัธุป์ลามากถึง 200 ชนิด ระหวา่งทางท่ีเรือก าลงัลอ่งไป ท่านจะไดส้มัผสักับ

ภาพวิถีชีวิตของผูค้นระแวกน้ี ซ่ึงเป็นคนกัมพูชาเชื้ อสายเวียดนาม ส่วนใหญ่แลว้จะประกอบอาชีพ

ประมง แต่ในช่วงท่ีน ้ าแลง้จะไม่สามารถท าประมงได้ ชาวบ้านก็จะเปล่ียนมาท านา และท า

เกษตรกรรมแทน ท่ีโตนเลสาบแห่งน้ีจะมีโรงเรียนกลางน ้า เป็นโรงเรียนท่ีชาวเวียดนามมาสรา้งไว ้

เพ่ือท าการสอนหนังสือ และสอนภาษาใหก้ับเด็กๆ ในระแวกน้ี และชาวบา้นสว่นใหญ่ จะนิยมอาศัย

อยูใ่นเรือนแพ เน่ืองจากตอ้งยา้ยถ่ินฐานตามการข้ึนลงของน ้า 
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เย็น รบัประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2) เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ตน์านาชาติ พรอ้มชม

การแสดงสุดพิเศษ ระบ าพ้ืนบา้นและระบ าอปัสรา 

 

 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TARA ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเลือกใชโ้รงแรมเทียบเท่า

ระดบั 4 ดาว (จะแจง้ช่ือโรงแรมใหท้ราบอีกครั้งในใบนัดหมาย) 

 

วนัที่ 2 :  ปราสาทนครวดั - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบนัทายสรี –  

   ปราสาทตาพรหม - ชอ้ปป้ิงตลาดซาจะ๊  บรกิารอาหาร (เชา้ / กลาง / เย็น) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางไปท าบัตร ANGKOR PASS (รวมค่าบัตรแลว้) เพ่ือใชเ้ขา้ชมปราสาทต่างๆ 

และน าท่านเขา้ชม ปราสาทนครวดั (ANGKOR WAT) ซ่ึงสถานท่ีแหง่น้ีไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 

7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก และเป็นส่ิงปลกูสรา้งทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีหลายๆท่านใหค้ าจ ากัด

ความวา่ You must see ANGKOR WAT before you die. ปราสาทแหง่น้ีสรา้งในสมยัพระเจา้สุริยวรมนั

ท่ี 2 เพ่ือเป็นปราสาทประจ ารชักาล โดยสรา้งข้ึนตามความเชื่อของลทัธิไวษณพนิกาย ท่ีบูชาพระ

วิษณุหรือพระนารายณ ์ภายในปราสาทจึงเต็มไปดว้ยภาพแกะสลกัท่ีเก่ียวกับพระนารายณแ์ละองค์

อวตารของพระองค ์ปราสาทนครวดัใชร้ะยะเวลาในการสรา้งประมาณ 100 ปี โดยใชช้า้งเป็นพาหนะ

หลกัในการลากหินมาเพ่ือสรา้งปราสาทแห่งน้ี และใชช้่างในการแกะสลักลวดลายของตัวปราสาท
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มากถึง 5,000 คน ศิลปะตามผนังก าแพงในปราสาทจะถูกบอกเลา่เร่ืองราวจากการแกะสลกัไวอ้ยา่ง

มากมาย 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองนครธม เพ่ือเขา้ชม ปราสาทบายน ปราสาทแหง่น้ีตั้งใจกลาง

นครธม ซ่ึงหา่งจากปราสาทนครวดัเพียงเล็กนอ้ย ปราสาทบายนถูกสรา้งขึ้ นในสมยัของพระเจา้ชยัวร

มนัท่ี 7 เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนนิกายมหายานตามท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทรงเล่ือมใส ซ่ึงเป็น

การเปล่ียนแปลงธรรมเนียมครั้งใหญ่ของอาณาจกัร จากการสรา้งเทวาลยัใหเ้หลา่ทวยเทพในศาสนา

ฮินดู มาเป็นพุทธศาสนสถานใจกลางเมืองพระนคร ตัวปราสาทจะมีลกัษณะพิเศษ โดยยอดปราสาท

จะเต็มไปดว้ยรูปแกะสลักพระพักตร์ซ่ึงมีทั้งหมด 54 ยอด แต่ได้พังทลายเหลือ 37 ยอด นัก

โบราณคดีต่างถกเถียงเก่ียวกับพระพักตรเ์หล่าน้ี 

บา้งก็ว่าเป็นพระพักตร์ของพระพรหม บ้างก็ว่า

เป็นของทา้วจตุโลกบาล หรือบา้งก็วา่เป็นของพระ

เจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีก าลงัจอ้งมองรอบทิศเพ่ือดูแล

อาณาประชาราษฎร ์นอกจากน้ี ปราสาทแหง่น้ีจะ
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ประกอบดว้ย ระเบียงคต 2 ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ซ่ึงชั้นนอกจะถูกสรา้งก่อนชั้นใน ตามเสาหิน

จะมีรูปแกะสลกัของเหลา่นางอปัสร 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4) 

บ่าย น าท่านเขา้ชม ปราสาทบันทายสรี หรือ ท่ีชาวกมัพชูาเรียกกนัวา่ “บอนเตียสเรย” แปลวา่ ปราสาท

ของสตรีหรือป้อมสตรีนัน่เอง ปราสาทแหง่น้ีถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศ

กมัพูชา สรา้งข้ึนในช่วงตอนปลายของสมัยพระเจา้ชยัวรมันท่ี 4 และสรา้งแลว้เสร็จในสมัยพระเจา้

ชัยวรมันท่ี 5 โดยผู ้ท่ีสรา้งปราสาทแห่งน้ีคือ พราหมณ์ยัชญวราหะ เป็นปราสาทท่ีมีขนาดเล็ก 

ประกอบดว้ยปราสาท 3 หลงั ไดแ้ก่ ปราสาท

ทางทิศใตส้รา้งถวายพระพรหม ทิศเหนือถวาย

พระวิษณุ และตรงกลางใหญ่ท่ีสุดถวายพระศิวะ 

ตัวปราสาทสรา้งจากหินทรายสีชมพูท่ีหายาก 

ลวดลายท่ีประดบัปราสาทน้ีถูกแกะสลกัไวอ้ยา่ง

วิจิตรบรรจง ท าใหภ้าพดูสง่างามและมีชีวิต

จิตใจ  จึงเปรียบปราสาทแห่งน้ีว่างดงาดดั ่ง

อิสตรี จึงเป็นท่ีมาของชื่อบนัทายสรี 

 

จากน้ัน น าท่านเขา้ชม ปราสาทตาพรหม แหง่น้ีเป็นปราสาทยุคทา้ยๆ ของอาณาจกัรเขมร ตามหลกั

ศิลาจารึกปรากฏช่ือของปราสาทแหง่น้ีวา่ “ราชวิหาร” แต่ชื่อตาพรหมถูกสนันิษฐานวา่ตั้งตามชื่อของ

คนแก่ท่ีเป็นคนเฝ้าปราสาทเม่ือเร่ิมมีการบูรณะ ปราสาทตาพรหมถูกสรา้งข้ึนในสมัยของพระเจา้

ชยัวรมันท่ี 7 สรา้งข้ึนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแห่พระมารดาของพระองค์ และเป็นพุทธศาสน

สถาน ซ่ึ งยัง ได้รับการยกย่องจาก 

UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง

อีกด้วย ปราสาทแห่ง น้ี เหมือนเป็น

ปราสาทท่ีอยู่ ท่ ามกลางธรรมชาติ  

ภายในปราสาทมีความซับซอ้น ความมี

เสน่หแ์ละความพิศวงดว้ยรากไมท่ี้ข้ึนปก

คลุมปราสาทเอาไวย้าวนานกวา่ 400 ปี 
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นอกจากน้ีปราสาทตาพรหมยงัถูกเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในฉากของหนังภาพยนตรเ์ร่ือง TOMB RAIDER 

อนัโด่งดงัอีกดว้ย 
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เย็น  รบัประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 5) 

*** หมายเหตุ ส  าหรับกรุป๊เดินทางวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (กรุป๊ปี

ใหม่) จะรบัประทานอาหารค า่ท่ีโรงแรม *** 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซาจะ๊ หรือ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) ใหท่้านได้

อิสระชอ้ปป้ิงซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ

เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ พวงกุญแจ ผา้ทอ 

และนอกจากน้ียงัมีสินคา้พ้ืนเมือง เคร่ืองเงิน อัญ

มณี หรือของฝากท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของชาวกมัพูชา

ท่ีแกะสลักจากหินอย่างสวยงาม  อีกทั้ งยัง มี

รา้นอาหาร เคร่ืองด่ืมต่างๆ ใหท่้านไดล้องทาน 

   

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TARA ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเลือกใชโ้รงแรมเทียบเท่า

ระดบั 4 ดาว (จะแจง้ช่ือโรงแรมใหท้ราบอีกครั้งในใบนัดหมาย) 

 

วนัที่ 3  กลุม่ปราสาทเกาะแกร ์(ปราสาทปรมั + ปราสาทลึงค ์+ ปราสาทธม) - พนมกุเลน - 

  วดัพระองคธ์ม - ศิวลึงคใ์นแม่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิ - หนา้ผาพนมกุเลน –  

  สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)  บรกิารอาหาร (เชา้ / กลาง / เย็น) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

น าท่านเดินทางสู่ กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (รวมค่าเขา้แลว้) อีกชื่อหน่ึง คือ นครโฉกครรคยาร์ 

หมายถึง เกาะแหง่ความรุง่โรจน์ และปัจจุบนัถูกจัดตั้งใหเ้ป็นอุทยานแหง่ชาติ เกาะแกรแ์หง่น้ีในสมัย

ของพระเจา้ชัยวรมันท่ี 4 ไดท้รงสถาปนาข้ึนใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรขอม มี

กษัตริยป์กครอง 2 พระองค์ แต่เป็นไดเ้พียงระยะสั้นๆเท่าน้ัน ส่ิงก่อสรา้งท่ีหลงเหลืออยูไ่ดแ้สดงถึง

ความยิ่งใหญ่ของท่ีแห่งน้ี เกาะแกร์ถือว่าเป็นท่ีตั้งกลุ่มปราสาทเก่าโบราณมากมาย แต่ปัจจุบันมี

หลงเหลือใหเ้ห็นไม่มากนัด โดย 3 ปราสาทท่ีไม่ควรพลาด คือ ปราสาทปรัม ปราสาทลึงค และ

ปราสาทธม 

 



 

UN-REP01    หนา้ 11 

1. ปราสาทปรัม หรือปราสาทพราหมณ์ (PRASAT 

PRAM) ซ่ึงมาจากภาษาเขมร แปลว่า หา้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้

ของกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ เป็นปราสาทหลังแรกตาม

เสน้ทางการท่องเท่ียว ถูกสรา้งข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบพิธีทาง

ศาสนาฮินดู โดยจะมีปราสาทสรา้งจากอิฐทรงศิขระจ านวน 

3 หลัง  โดยบางหลังจะมีรากไม้ปกคลุม จึงเ ป็นจุด ท่ี

นักท่องเท่ียวชอบมาถ่ายรูป สว่นดา้นหนา้อีก 2 หลงัจะเป็น

บรรณาลยั โดยบรรณลยัหลงัแรกทางซา้ยมือสรา้งจากอิฐท่ี

มีหลงัคาเป็นรูปทรงมณฑปหวัเกือกมา้คลา้ยซุม้บัณชร มี

หลงัคาคลุมโดยสมบูรณ์ ผิวของอาคารบรรณาลยั รวมทั้ง

ปราสาทประธานยังคงปรากฏร่องรอยของปูนป้ันท่ีฉาบ

ตกแต่งไวอ้ย่างชัดเจน ส่วนบรรณาลัยดา้นขวา สรา้งข้ึน

ภายหลงัจากการสถาปนาปราสาทไปแลว้ หรืออาจสรา้ง

ในช่วงปลายรัชสมัยของพระเจา้ชยัวรมันท่ี 4 วสัดุท่ีใชจึ้ง

แตกต่างไปจากเดิม โดยใชหิ้นศิลาแลงในการสรา้งรูปแบบ 

คลา้ยคลึงกบัคูหาปราสาทลึงค์ ฐานล่างก็เป็นการก่อแบบ

เรียบๆ ไม่เหมือนกับฐานของปราสาทอิฐ ท่ีมีการสลัก

ลวดลายและการวางหินแบบพนมบาแค็ง  

 

2. ปราสาทลึงค ์ถือเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิ ถูกสรา้งข้ึน

เพ่ือใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาฮินดู ภายในปราสาทแห่งน้ี

ดา้นในจะมีฐานโยนีขนาดใหญ่ท่ีมีลวดลายแกะสลกัเป็น

พรรณพฤกษารองรับศิวลึงค์ขนาดใหญ่ท่ีถูกแกะสลัก

ลวดลายดว้ยเชน่กนั ศิวลึงค์ท่ีอยู่ภายในปราสาทแหง่น้ี ถือ

ไดว้า่ใหญ่ท่ีสุดในกมัพชูา ในส่วนของตวัก าแพงจะมีรอ่งราง

น ้า ซ่ึงเชื่อกนัวา่เป็นทางท่ีใหน้ ้าไหลผ่านออกมาดา้นนอก เพ่ือใหช้าวบา้นไดน้ าน ้าน้ีไปบูชา กราบไหว ้

เพราะถือวา่เป็นน ้าอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
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3. ปราสาทธม เป็นปราสาทหินทรายท่ีตั้งอยู่ในเกาะแกร์ ถูกสรา้งดว้ยเทคนิคการเรียงหินข้ึน

ประกอบฐานและสรา้งใหเ้ป็นรูปทรงพีระมิดขั้นแบบขั้นบนัไดสูง 7 ชั้น ปราสาทแห่งน้ีสรา้งเพ่ือเป็น

ปราสาทประจ าพระราชอาณาจักรในสมัยของพระเจา้ชยัวรมันท่ี 4 และบนยอดพีระมิดของปราสาท

แหง่น้ียงัเป็นท่ีประดิษฐานของ “ตรีภูวเนศวร” หรือศิวลึงคข์นาดใหญ่ ซ่ึงสนันิษฐานว่ามีความสูงถึง 

4.5 เมตร แต่ปัจจุบนัไม่มีศิวลึงคอ์ยูบ่นยอดปราสาทแลว้ ท่านสามารถเดินข้ึนไปถ่ายรูปท่ีช้ัน 7 ได ้

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารบริเวณหนา้ปราสาทธม *** (ม้ือท่ี 7) 

*** หมายเหตุ เน่ืองจากรา้นอาหารในเกาะแกร ์จะมีเฉพาะรา้นอาหารแบบทอ้งถิ่น จึงขอ

อนุญาตน าท่านรบัประทานอาหารบริเวณน้ี เพ่ือใหง่้ายต่อการเดินทางไป พนมกุเลน ต่อไป 
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บ่าย น าทุกท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน (รวมค่าเขา้แลว้) โดยในรชัสมัยของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ไดย้า้ย

เมืองหลวงมายังพนมกุเลน และไดท้รงสถาปนาใหเ้ป็นศูนย์กลางของเมืองหลวง โดยมีชื่อทาง

โบราณคดีคือ  “มเหนทรบรรพต” แปลวา่ ภูเขาของพระอินทรผ์ูย้ิ่งใหญ่ และพระองคไ์ดป้ราบดาภิเษ

กข้ึนเป็นกษัตริย ์พรอ้มกบัประกาศอิสรภาพไม่ข้ึนกบัชวา ท าใหพ้นมกุเลนเป็นอาณาจกัรขอมโบราณ 

ท่ีมีแหลง่โบราณคดีมากมายซ่อนอยูใ่นป่าทึบ และก าลงัเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวกมัพชูา 

ซ่ึงมีความโดดเด่นทางธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณล์อ้มรอบดว้ยภูเขาและน ้าตก 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู ่วดัพระองคธ์ม ซ่ึงเป็นวดัท่ี

อยูใ่นพนมกุเลน เป็นสถานท่ีแสวงบุญของชาวกมัพชูา 

โดยมีโบสถ์ลอยฟ้า ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธ

ไสยาสน์ขนาดใหญ่ หรือพระนอน ท่ีถูกแกะสลักจาก

สว่นยอดของกอ้นหินขนาดใหญ่ น าท่านสกัการะพระ

นอน และพระศิวลึงค ์(ไม่รวมดอกไมธู้ปเทียน) 

 

 

จากน้ัน น าทุกท่านชม ศิวลึงคใ์นแม่น ้าศกัดิ์สิทธ์ิ หรือเรียกว่า ล  าธารสหสัลึงค”์ดว้ยคติไศวนิกาย

ท่ีบูชาพระศิวะเป็นเทพสูงสุด ศิวลึงค์จึงเป็นตวัแทน

ของพระศิวะ ซ่ึงบวงสรวงดว้ยการใชน้ ้ารดไปยงัศิว

ลึงค ์ผ่านฐานโยนีท่ีเป็นตัวแทนของพระแม่อุมา น ้า

ท่ีไหลลงมาจึงถือเป็นน ้าศักด์ิสิทธ์ิ ดังน้ัน เม่ือพระ

เจา้ชยัวรมันท่ี 2 สถาปนามหนทรบรรพตข้ึนเป็น

ศูนยก์ลางของอาณาจักร พนมกุเลนจึงเป็นตวัแทน

ของเขาไกรลาส อันเป็นท่ีสถิตแห่งองค์พระศิวะ 

ภายใตล้ าน ้าในเทือกเขาแห่งน้ี จึงมีการสลกัภาพศิวลึงคจ์ านวนนับรอ้ยพนั เพ่ือใหส้ายน ้าท่ีไหลผ่าน

เสมือนดัง่การบวงสรวงองคพ์ระศิวะและพระแม่อุมา รวมถึงสรา้งความศกัด์ิสิทธ์ิใหส้ายน ้าท่ีจะไหลลง

ไปหลอ่เล้ียงผูค้นภายในราชอาณาจกัร สถานท่ีแหง่น้ีจึงไดช้ื่อวา่เป็นตน้น ้าท่ีรบัน ้าจากฟ้า ไหลเป็นล า

ธารผ่านแผ่นทับหลงัรูปสลกั “ศิวลึงค์” นับ 1,000 องค ์ทอดยาว 400 เมตร ซ่ึงชาวกมัพูชาเชื่อกัน

วา่ท่ีน่ีเป็น “แม่น ้าศักด์ิสิทธ์ิ” เพราะหากท่านใดท่ีไดม้าท่ีน่ี และไดน้ าน ้าในแม่น ้าแหง่น้ีกลบัไปบูชา

หรือช าระลา้งรา่งกาย จะท าใหพ้บแต่ความสุขไปตลอด 
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จากน้ัน น าท่านชมวิวท่ี หนา้ผาลานหินพนมกุเลน 

จุดถ่ายภาพหน้าผาสูงท่ีเห็นวิวท่ีลอ้มรอบไปด้วย

ความเขียวขจีของตน้ไม ้เห็นวิวธรรมชาติของพนมกุ

เลน ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับเขา้ตัว

เมืองเสียมเรียบ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 8) 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน

เสียมเรียบ 

 

 

21.45 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD619 

(ไม่รวมอาหารบนเครื่อง) 

22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ  

 โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการ

ปรบัเปล่ียนราคา หากมีการปรบัข้ึนของภาษีน ้ามนัของสายบิน หรือภาษีสนามบิน 

 กรณีท่ีท่านตอ้งซ้ือตัว๋ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน ตัว๋รถทวัร ์ตัว๋รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง

ก่อนท าการซ้ือตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลทบิ์น หรือเวลาบิน 
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อตัราค่าบริการ และเง่ือนไขตา่งๆ 

วนัเดนิทาง 

ขนาดกรุป๊ 

(ท่าน) 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 

12 ปี  

มีเตียง 

เด็กอายุต  า่กว่า 

12 ปี  

ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 

จา่ยเพ่ิม 

ราคาจอย

แลนด ์

(ลกูคา้ซ้ือตัว๋เอง) 

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 

 

หมายเหต ุ

 กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 2 ปี คิดค่าบริการ 1,200 บาท 

 กรณีจอยแลนด ์(ลูกคา้มีตัว๋เครื่องบินอยูแ่ลว้) ตอ้งรอกรุป๊คอนเฟิรม์เดินทางก่อน โดยมียอด

จอง 10 ทา่นข้ึนไป จงึจะสามารถจอยแลนดไ์ด ้
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อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดัไปกลบัพรอ้มคณะ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เสียมเรียบ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามัน ภาษีตัว๋ทุกชนิด และภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึน

ก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมั ต่อ 1 ท่าน 

 ท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์หรือเทียบเท่า จ านวน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 อาหารตามท่ีโปรแกรมทวัรร์ะบุ (สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีโปรแกรมทวัรร์ะบุ  

 ค่ารถรบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีโปรแกรมทวัรร์ะบุ 

 หวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินน าเท่ียวตามโปรแกรมทวัร ์

 ประกันการเดินทาง คุม้ครองกรณีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และคุม้ครองการ

รกัษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวงเงิน 500,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีกรมธรรม์

ก าหนด) ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ  าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re-

Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่ากมัพชูา และรูปถ่าย 2 น้ิว 2 รูป กรณีลกูคา้ท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติ (กรุณาสอบถามอีกครั้ง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีโปรแกรมทวัรร์ะบุ เชน่ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่า
อินเตอรเ์น็ต ค่ามินิบาร ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน อุบติัภยัทางธรรมชาติ การประทว้ง การจลาจล การนัดหยุด
งาน การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ี

เมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไวท่้านละ 20 กิโลกรมั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ ยอดรวม 600 บาทต่อลกูคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง เด็กอายุมากกวา่ 2 

ปี เก็บค่าทิปเท่าผูใ้หญ่ (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
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 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรใ์หต้ามความพึงพอใจ (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ) 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการจองทัวร ์

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัก่อนเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ าท่านละ 5,000 

บาท 

 ส่งหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง ใหก้ับเจา้หน้าท่ี

ทางอีเมลหรือไลน์ 

 ช าระเงินสว่นท่ีเหลือ อย่างนอ้ย 21 วนัก่อนเดินทาง มิฉะน้ันถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัและ

ไม่คืนเงินไม่วา่กรณีใดๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทวัร ์

 ยกเลิกการจองทัวร์ 45 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ ในกรณีวันหยุด

เทศกาล หรือวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจ  าในทุกกรณี โดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการจองทวัร ์30 - 45 วนัก่อนเดินทาง หกัค่าทวัรม์ดัจ าทวัร ์50% 

 ยกเลิกการจองทวัรน์อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

 ส าหรบัท่านท่ีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ และทางบริษัทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้ และมีการ

ยกเลิกการเดินไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู ้

เดินทางท่านอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของ

ท่าน 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด 
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งื่อนไขการยกเลิกทวัร ์เน่ืองจากการเจบ็ป่วย 

 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล และทางบริษัทฯ จะเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

 กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัเพียง 7 วนัท าการก่อนเดินทางหรือนอ้ยกวา่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุก

กรณี 

 

หมายเหตุ 

1. คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 10 ท่านข้ึนไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขออนุญาต

ยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

2. รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่คา้ (Partner) 

3. กรณีท่ีท่านตอ้งซ้ือตัว๋ต่างๆ เช่น ตัว๋เครื่องบิน ตัว๋รถทวัร ์ตัว๋รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้ง

ก่อนท าการซ้ือตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋โดยไม่แจง้ใหท้ราบ เพราะถือว่าท่าน

ยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าว 

4. ในกรณีท่ีทางประเทศกมัพชูาสัง่ใหใ้ชว้ีซ่า หรือท่านไม่ไดร้บัผลการอนุมติัวีซ่าเขา้ประเทศกมัพชูา ทางบริษัท 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพ่ิมเติมตามจริง เพ่ือด าเนินการ

ขอวีซ่าใหม่โดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวีซ่าประจ าประเทศไทย 

5. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้

จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบหากอายุหนังสือเดินทางเหลือไม่ถึง 6 

เดือนและไม่สามารถเดินทางได ้

6. กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่น ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์และไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น 

7. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ค่าประกันภัยสายการบิน 

ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัข้ึนในชว่งใกลว้นัท่ีคณะ

จะเดินทาง 

8. บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
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9. เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางในคณะน้ันๆ เป็นส าคญั 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน จากเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความ

ลา่ชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รฐัประหาร ท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท า

รา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศ

จากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

12. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิด

จากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

13. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์โดยมีการระบุชดัเจนว่า ท่านสามารถเดินทางไป

ต่างประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

14. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากหนังสือเดินทางของท่านไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถึงแมจ้ะยงั

ไม่หมดอายุก็ตาม ซ่ึงอาจท าใหท่้านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น จากการท าศัลยกรรม 

ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงัน้ัน ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์

15. กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทวัรว์า่ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

16. หากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามท่ีโปรแกรมทัวรร์ะบุไว ้ หรือในระหว่างการ

ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางสว่น เชน่ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระเงิน

ใหก้ับบริษัทฯ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้  ทางบริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

17. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหาย หรือช ารุดจากสายการบิน 
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18. ท่านตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตัวและรบัผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ในระหวา่งการ

เดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ี

ท่านไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

19. ท่านตอ้งรบัผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆ ของท่านอย่างระมัดระวงั ทาง

บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของทรพัย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ของท่าน

ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากท่านเอง 

20. หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได  ้

21. ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั หรือคืนเงิน และ

ไม่สามารถเปล่ียนชื่อได ้

22. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัย์สิน และสมัภาระระหวา่งการเดินทาง อันมีสาเหตุมาจาก

สนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง่ โรงแรม หรือการโจรกรรม 

23. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ี

จะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

24. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ

และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของ

ผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม ธรรมเนียม ประเพณี 

และพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

26. บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวัตถุประสงค์

แอบแฝงอ่ืนๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สินคา้หนีภาษี การขนยาเสพ

ติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อ่ืนๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี 

บริษัทฯ มิไดมี้สว่นรูเ้ห็น เก่ียวขอ้ง หรือมีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทั้งสิ้ น 

27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีให ้

ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่าน้ัน อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยุติส้ินสุด

สมบูรณ ์

28. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบั และประทบัตราเท่าน้ัน 
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29. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 

เอกสารที่ใชใ้นการประกอบการยื่นวีซ่ากัมพูชา  

(กรณีลูกคา้ถือหนังสือเดินทางตา่งประเทศ) 

1. หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเลม่เหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

2. รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัขาว ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่า ขอท่ีสนามบิน 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 36 USD (เช็คท่ีสนามบินเสียมเรียบอีกครั้ง) 

*** ท่านสามารถท า e-VISA ไดด้ว้ยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต ์https://www.evisa.gov.kh/  

 

 

หากทา่นช าระเงินมดัจ  าหรือทัง้หมดเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัถือว่าทา่นรบัทราบเง่ือนไขทั้งหมด 

https://www.evisa.gov.kh/

