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CAMBODIA
ก ัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย
โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
3 ว ัน 2 คืน
ไฮไลท์ท ัวร์ ก ัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
- ชม พระราชว ังเขมรินทร์, ส ักการะ เจดียเ์ งิน เสริมศิริมงคล
- เยือนคุก ตวลสเลง สิงเตือนใจในอดีตของชาวก ัมพูชา
- ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบนําจืดทีใหญ่ทสุ
ี ดในเอเชียตะว ันออกเฉียงใต้ ชมวิถช
ี วี ต
ิ ชาวประมง
- ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งก ัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบ ันทายสรี
- ชม ปราสาทนครว ัด สิงมห ัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
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ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เทียง

เย็ น

โรงแรมทีพ ัก





RIVER PALACE HOTEL 4*
หรือเทียบเท่า



CITY ANGKOR HOTEL 4*
หรือเทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ - พนมเปญ พระบรมราชวังจตุมุขสิรม
ิ งคล - เจดียเ์ งิน อนุสาวรียอ
์ ส
ิ รภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง ตลาดซาทะไม

2

พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบําอัปสรา





3

ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม - นครวัด เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ





เครืองแอร์บ ัส A319
ทีนงแบบ
ั
3-3
หรือ
เครือง ATR 72
ทีนงแบบ
ั
2-2

Day 1

เสริฟ์อาหารร้อน
ทงขาไป-ขากล
ั
ับ

-

นําหน ักส ัมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 20 กก.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวงั จตุมุขสิรม
ิ งคล - เจดียเ์ งิน - อนุสาวรียอ
์ ส
ิ รภาพ - วด
ั พนม คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม
04.00 น.

พร ้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ผู ้โดยสารขาออกชัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบิน บางกอกแอร์
เวย์ เจ ้าหน ้าทีจากบริษัทคอยให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวกด ้านเอกสาร และสั มภาระ

06.15 น.

ออกเดินทางสู ่ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG927
(บริการอาหาร และ นํ าดืมบนเครือง)

07.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (โปเชนตง) ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและ
ศุลกากร รับกระเป๋ าสั มภาระ จากนั นนํ าท่านเดินทางต่อไปยัง พระบรมราชว ังจตุมข
ุ สิรม
ิ งคล (Royal Palace)
หรือทีชาวไทยมักเรียกพระราชวังแห่งนีว่า "พระราชวังเขมรินทร์" พระราชวัง หลวงใน
พนมเปญนั นสร า้ งขึนตามรู ปแบบศิลปะเขมรโดยความช่ ว ยเหลือ ของฝรั งเศสในปี
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1866 และใช ้เป็ นทีประทับของเจ ้านโรดมสีหนุ นั บจากะบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ ทีเสด็จกลับคืนสู ่ กรุง
พนมเปญในปี 1992 สถานทีส่ วนใหญ่ภายในเขตพระราชวัง เปิ ดให ้เข ้าชมได ้ ยกเว ้นเขตหวงห ้ามพระราชฐานที
ประทับ ทีตังพระราชวังแห่งนีอยูบ
่ นฝั งตะวันตกของลํานํ าสาขา 4 สายของแม่นํ าโขง เรียกว่า “จตุมุข ”พระราชวัง
หลวงในกรุงพนมเปญมีอาคารทีแตกต่างกันและเป็ นสถานทีท่องเทียวทีนิยมในปั จจุบัน ให ้ท่านได ้เดินชมอาคาร
พระราชวังอืนๆ เช่น พระทีนั งจันทรฉายา พระทีนั งเทวาวินจ
ิ ฉั ย (ท ้องพระโรง) พระราชวังเขมรินทร์ เป็ นต ้น จากนั น
นํ าท่านชม ว ัดพระแก้ว ซึงชาวกัมพูชาเรียกว่า เจดียเ์ งิน (Silver Pagoda) นมัสการพระแก ้วมรกตของเขมร ซึง
สร ้างตามแบบพระแก ้วมรกตของไทย แต่ของเขมรเป็ นแก ้วหล่อ และจุดทีน่าสนใจก็คอ
ื พืนภายในพระอุโบสถปูด ้วย
กระเบืองทีทําจากเงินแท ้ๆ ถึง 5,329 แผ่น มีนําหนั กรวมกันถึง 5,000 ตัน จากนั นนํ าท่านชม อนุสาวรียอ
์ ส
ิ รภาพ
(Independence Monument) สร ้างขึนในปี 1958 เพือรํ า ลึกถึง การหลุดพ ้นจากการปกครองของฝรั งเศส
ประเทศกัมพูชาอยูภ
่ ายใต ้การปกครองของฝรังเศสมาตังแต่ปี 1863-1953 เส ้นทางสูอ
่ ส
ิ รภาพของกัมพูชานั นไม่ได ้
โรยด ้วยกลีบกุหลาบ เพราะวีรบุรุษผู ้กล ้าหลายพันคนต ้องเสียสละชีวต
ิ แลกมาเพืออิสรภาพของประเทศ จากนั นนํ า
ท่านชม ว ัดพนม (Phnom Temple) เป็ นวัดทีมีความสํ าคัญมาก ซึงกรุง พนมเปญก็มท
ี มาจากวั
ี
ดแห่ง นีด ้วย มี
ตํานานพืนบ ้านกล่าวว่าเมือ 600 ปี กอ
่ นมีเศรษฐีนีชาวเขมรผู ้หนึงชือเพ็ญ ได ้ไปพบพระพุทธรูปนํ าพัดมาเกยฝั งหลาย
องค์ นางมีศ รั ท ธาแรงกล ้าในพระศาสนา จึง ได ส
้ ร า้ งวั ด ขึนบนยอดเขาทีอยู่ใ กล ๆ้ กั น เพือเป็ นทีประดิษ ฐาน
พระพุทธรูปเหล่านั น แม ้เขาลูกนีจะสูงเพียง 27 เมตร แต่ก็คอ
ื เป็ นเขาทีสุง ทีสุดในละแวกนี จึง เรียกกัน เรือยมาว่า
“พนมเปญ” แปลว่า “เขายายเพ็ญ”

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

บ่าย

นํ าท่านชม คุกตวลสเลง (Tuol Sleng Genocide Museum) อนุ ส รณ์แห่ง ความ
โหดร า้ ยของเขมรแดง สถานทีกั ก ขั ง นั ก โทษทางการเมือ งในยุค สงครามฆ่า ล ้าง
เผ่าพันธุข
์ องเขมรแดง แต่เดิมเป็ นโรงเรียนทีสอนในระดับชันประถม แต่ถูกยึดใช ้เป็ น
สถานทีบั ญชาการนํ าโดย พล พต ปั จ จุบัน อาคารแห่ง นีได ้จัดเป็ นพิพ ธ
ิ ภั ณฑ์แ สดง
เรืองราวทีหลงเหลือจากอดีต ภายในมีภาพถ่ายของเหยือทีถูกสั ง หารและอาวุธ ทีใช ้ในการทรมานจัดแสดงอยู่
ภายหลังจากเขมรแดงหมดอํานาจลงในปี 1978 แห่งนีได ้มีการชุดกะโหลกศีรษะของเหยือกว่า 8,000 ชิน ขึนมา
และบางส่วนได ้จัด แสดงไว ้ ณ ทีแห่งนี เพือเตือนใจถึงอดีตของการกระทําของนํ ามือมนุษย์ด ้วยกัน จากนั นนํ าท่าน
เดินทางต่อไปยัง ตลาดซาทะไม (Central Market) ความมีชวี ต
ิ ชีวาของพนมเปญมีเสน่หอ
์ ยูท
่ ตลาด
ี
ซึงเต็มไป
ด ้วยสินค ้าราคาถูก ตลาดแห่งแรกทีนั กท่องเทียวจะต ้องไปก็คอ
ื ตลาดใหม่ (ซาทะไม) สร ้างขึนเมือปี 1937 สมัยที
ยังเป็ นอาณานิคมของฝรังเศส เป็ นตึกแบบอาร์ตเตโกซึงมีเพดานสูง ส่ วนใหญ่จะขายสินค ้าประเภทเครืองประดับ
อัญมณี เสือผ ้าและเครืองใช ้ในครั วเรือน ผ ้าไหมลายพืนเมือง สินค ้าของฝากทังประเภทของกินของใช ้ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เสือผ ้า นาฬิกา กระเป๋ า เป็ นต ้น

เย็น

ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
่ พั
ี ก RIVER PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว, เมืองพนมเปญ
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Day 2
พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบําอ ัปสรา
เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านออกเดินทางไปยังเมือง เสียมเรียบ ใช ้เวลานั งรถ 5-6 ช.ม.โดยประมาณ

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

บ่าย

จากนํ าท่านเข ้าสูต
่ ัวเมืองเสียมเรียบ อีกหนึงเมืองสํ าคัญทีเป็ นทีตังของนครวัด นครธม และปราสาทสมัยอาณาจักร
ขอมโบราณอืน ๆ ทีเป็ นส่ ว นหนึงของเมือ งพระนคร แหล่ง มรดกโลกของประเทศ
กัมพูชา นํ าท่านสั กการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม (Preah Ang Chek Preah Ang
Chorm) พระพุ ท ธรู ป คู่พีน อ
้ งเปรีย บเสมือ นศาลหลั ก เมือ งและเป็ นสิ งศั ก ดิสิท ธิ
คูบ
่ ้านคูเ่ มืองของชาวเสียมเรียบมาอย่างช ้านาน จากนั นเดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ
(Tonle Sap Lake) ทะเลสาบนํ าจืด ล่องเรือ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบทีใหญ่ทสุ
ี ดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้ โตนเลสาบเป็ นแม่นําธรรมชาติ และเปี ยมด ้วยระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนีนั นอุดมด ้วยพันธุป
์ ลามากกว่า
300 ชนิด บนพืนทีประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโ ลเมตร โตนเลสาบจึง เป็ นลักษณะ
ภูมป
ิ ระเทศทีสํ าคัญทีสุดในประเทศกัมพูชาทีหล่อเลียงชาวกัมพูชาทีอาศั ยอยูโ่ ดยรอบนีเป็ นพัน ๆ คน ในพืนทีของ
แม่นําโตนเลสาบมีชาวประมงนั บหมืนชีวต
ิ ทีอาศั ยอยู่ มีชม
ุ ชนทีเรียกว่าหมู่บ ้านลอยนํ า นอกจากนั นยัง มีโ รงเรียน
สํ านั กงานราชการ โบสถ์ เช่นเดียวกันกับชุมชนทีอยูบ
่ นบก ชุมชนนีผู ้คนอยู่ตามแบบพอเพียง
โดยอาศั ยอยูใ่ นบ ้านลอยนํ าเคลือนทีไปตามระดับนํ าขึนลงของแม่นํ าโตนเลสาบและประกอบ
อาชีพประมง เลียงปลา ให ้ท่านสั มผัสวิถช
ี วี ต
ิ ของชาวบ ้านรอบๆ โตนเลสาบ นํ าท่านกลับสู ่ ตัว
เมือง

เย็น

ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์
นานาชาติ พร้อมชมโชว์อ ัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที
งดงามและอ่อนช้อย
นํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
่ พั
ี ก CITY ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว, เมืองเสียมเรียบ

Day 3
ปราสาทบ ันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครว ัด - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ
เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชมปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบ น
ั ทายสรี (Banteay Srei) ซึงมี
ความหมายว่าปราสาทแห่งสตรี หรือป้ อมปราการแห่ง สตรี ปราสาทนีสร ้างในรั ชสมัย
พระเจ ้าชั ย วรมั น ที 4 ปราสาทบั น ทายสรีไ ด ้ชือว่า เป็ น รั ตนชาติแ ห่ง ปราสาทขอม
เพราะลวดลายส่ วนใหญ่เป็ นการนํ าเอาศิลปะยุคเก่ามาเป็ นต ้นแบบเช่น ลายก ้านขด
ลายก ้านต่อดอก ลวดลายทีประดับบนตัวปราสาทมีความอ่อนช ้อยงดงาม ช่างได ้แกะสลักอย่างวิจต
ิ รบรรจง จนทํา
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ให ้เหล่านางอัสรา และเทพธิดาทีประดับบนผนั ง ปราสาทดูราวมีชวี ต
ิ จริง ๆ นํ าทุกท่านเดินทางต่อไปยัง อาณาจักร
ขอมอันรุ่งเรือง รถคณะทัวร์จะแล่นผ่านชมสะพานนาคราช สะพานข ้ามเพือเข ้าสู ่ ตัวนครธม ด ้านหนึงเป็ นศิลาสลัก
เป็ นรูปเทวดากําลังฉุดนาค ส่ วนอีกด ้านหนึงเป็ นรูปอสูรซึงมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริง รวมกันถึง 108 ตน
และผ่าน ประตูเมือง ทีมียอดเป็ นรูปพระโพธิสั ตว์หันพระพักตร์ไปทัง 4 ทิศทีวิจต
ิ รพิสดารกว่าในประตูเมืองต่างๆ ที
ท่านเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึงได ้ก่อตังขึนโดยพระเจ ้าชัยวร
มันที 7 เมือพระองค์ขับไล่กองทัพจามออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได ้ขยายบริเวณใกล ้เคียงของ
เมือ งทีสร า้ งขึนเป็ นกํ า แพงป้ อมปราการในแต่ล ะด ้าน 3 กม. จากนั นนํ า ท่า นชม ปราสาทบายน (Bayon
Temple) ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทก
ุ หลังจะแกะสลักเป็ นรูปเทวพักตร์ 4 หน ้า
ผนั งด ้านล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนั ง ซึงเป็ นภาพแสดงชีวต
ิ ประจําวันของชาวเขมร และภาพการ
สงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซึงเปรียบเสมือนการบันทึก ประวัตศ
ิ าสตร์อัน
ยิงใหญ่เกรียงไกรของเขมรไว ้

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

บ่าย

ต่อจากนั นนํ าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็ นปราสาททีถูกทิงร ้างมานานถึง 500 ปี สร ้างขึนในปี
พศ.1729 เป็ นปราสาทหินในยุคสุดท ้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ ้าชัยวรมันที 7 ทีทรงเลือมใสในพุทธศาสนา
ปราสาทตาพรหมจึงเป็ นทังปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็ นเรืองราว
ทางพุทธประวัต ิ นิกายมหายาน ทังหน ้าบัน และทับหลัง แต่ใ นสมัยพระเจ ้าชั ยวรมันที 8 ทีทรงเลือมใสในศาสนา
ฮินดู ภาพสลักบางภาพได ้ถูกดัดแปลงให ้เป็ นเรืองราวเกียวกับศาสนาฮินดู ส่ วนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงให ้เป็ น
ศิวะลึงค์ จากนั นชม ลานพระเจ ้าขีเรือน และส่ วนสํ าคัญของทริปทีเป็ นสิงมหัศจรรย์ของโลกที ปราสาทนครว ัด
(Angkor Wat) ซึงสร ้างในกลางพุทธศตวรรษที 17 ในรัชสมัยของ พระเจ ้าสุรย
ิ วรมัน
ที 2 เพือบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ชมรูปสลักนางอัปสรนั บหมืนองค์ ชม
ภาพแกะสลักนู นตํา ซึงมีความยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกียวกับพระราช
กรณี ย กิจ ของพระเจ ้าสุร ิย วรมั น ที 2 และเรืองราวจากวรรณคดีเรือง รามายณะ รู ป
แกะสลักทีมีชอเสี
ื ยงทีสุดก็คอ
ื รูปทีเทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด ้วยเขาพระสุเมรุ และยัง มีรูปแกะสลักนางอัปสร
อีกถึง 1,635 นาง สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ

21.00 น.

ออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG910
(บริการอาหาร และ นํ าดืมบนเครือง)

22.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร ้อมความประทับใจ
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ก ัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 3 ว ัน 2 คืน
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พ ัก

เด็กมีเตียงพ ัก

เด็กไม่มเี ตียงพ ัก

ห้องละ 2 ท่าน

ก ับผูใ้ หญ่ 1

ก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พ ักเดียวเพิม

ท่าน
30 มีนาคม - 01 เมษายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

06-08 เมษายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

13-15 เมษายน 2561

19,555

19,555

19,555

2,500

27-29 เมษายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

11-13 พฤษภาคม 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

01-03 มิถุนายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

02-04 มิถุนายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

08-10 มิถุนายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

09-11 มิถุนายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

15-17 มิถุนายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

16-18 มิถุนายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

22-24 มิถุนายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

23-25 มิถุนายน 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

29 มิถน
ุ ายน - 01 กรกฎาคม 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

30 มิถน
ุ ายน - 02 กรกฎาคม 2561

15,555

15,555

15,555

2,000

*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตวเครื
ั
องบิน 10,555 บาท / ท่าน ***
*** ราคาเด็กทารก [อายุไม่เกิน 2 ขวบ] 3,555 บาท / ท่าน ***
*** ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ
้ งถินและคนข ับรถ ท่านละ 600 บาท / ทริป / ท่าน ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อ ัตราบริการนีรวม
1. ค่าบัตรโดยสารชันประหยัดไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) เส ้นทางตามทีระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีนํามันไว ้เรียบร ้อย
แล ้ว
**ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และท่านต ้องชําระเพิมเติม ในกรณีททางสายการบิ
ี
น
มีการเรียกเก็บเพิม**
2. ค่าทีพัก 2 คืน ห ้องละ 2 ท่าน
3. ค่าเข ้าชมสถานทีตามรายการระบุ
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4. หัวหน ้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท ้องถินผู ้ชํานาญเส ้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวต
ิ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
6. สั มภาระนํ าหนั กไม่เกินท่านละ 20 กก.

อ ัตราบริการนีไม่รวม
1. ค่าทําหนั งสือเดินทางไทย
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซั กรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่านํ าหนั กของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 600 บาทต่อท่าน ต่อทริป
5. ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม 7%

การสํารองทีนงั
1. กรุณาสํ ารองทีนั ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนั งสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3. เมือท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือนไข
และข ้อตกลงต่าง ๆ ทีได ้ระบุไว ้ทังหมดนีแล ้ว

เงือนไขการยกเลิก
1. สํ าหรับผู ้โดยสารทีไม่ได ้ถือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืนวีซา่ ให ้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป คืนเงินทังหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน ้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองทังจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ไม่มก
ี ารคืนเงิน
ทังหมดไม่วา่ กรณีใดๆทังสินในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บริษัทฯ จะทําการเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ
ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตัวท่านละ 10,000 บาท และค่าใช ้จ่ายอืนๆ
7. ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนั นๆ
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เงือนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสท
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสด
ุ วิสั ยจนไม่อาจแก ้ไขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแ
ิ ละอืนๆทีอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร ้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รั บผิดชอบคืนค่าบริการที
ท่านได ้ชําระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
5. รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได ้สํ ารองทีนั งบนเครือง และโรงแรมทีพัก
ในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร ้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีคิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบัน หากราคาตัวเครืองบินปรั บสูง ขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรั บราคาตัวเครืองบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเกียวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให ้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการทัวร์อนทดแทนให
ื
้ แต่จะ
ไม่คน
ื เงินให ้สํ าหรับค่าบริการนั นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
ิ ธิในการให ้คําสั ญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั น
9. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช ้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิการ
จัดหานีโดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
10. กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังทีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใ ห ้เดินทางออกหรือเข ้าประเทศทีบริษัทระบุใ น
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู ้มีจด
ุ ประสงค์การเดินทางเพือท่องเทียวเท่านั น
12. เทียวบิน และรายการท่องเทียวอาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
13. เมือท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรั บในเงือนไข
และข ้อตกลงต่าง ๆ ทีได ้ระบุไว ้ทังหมดนีแล ้ว
14. โรงแรมทีพักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั ก
ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิในการจัด หาโรงแรมโดยอ ้างอิง ตามการจั ดระดับดาวของประเทศเกาหลีต ามทีระบุใ นรายการ
ท่องเทียวเท่านั น โรงแรมทีประเทศเกาหลีโ ดยส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบห ้องพั กคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีทท่
ี านมีความ
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ประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึนอยูก
่ ับข ้อจํากัดของห ้องพักและการวางรูปแบบของห ้องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมีความแตกต่าง
กันอาจจะทําให ้ท่านไม่ได ้ห ้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได ้ตามทีต ้องการ
15. กระเป๋ าสั มภาระต่า งๆถือ เป็ นทรั พย์สน
ิ ส่ วนตัว ของท่าน ทางบริษั ทจะไม่รับ ผิด ชอบต่อ ความเสีย หายสูญหายล่าช ้า หรือ
อุบัตเิ หตุตา่ งๆ ใดๆทังสิน
16. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว หากท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
17. ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯก่อนทุกครั งมิเช่นนั นทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทังสิน
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