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จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์  
« เที่ยวกรุ๊ปเล็ก เพียงกรุ๊ปละ 16 ท่าน ยอดจอง 10 ท่านข้ึนไป กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทาง 

« มีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นคอยให้ความรู้ และดูแลตลอดการเดินทาง 

« เลือกใช้เที่ยวบิน ขาไปบินสาย – ขากลับบินค่ำ มีเวลาเที่ยวสบายๆ เกือบ 3 วันเต็ม 

« พาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ก่อนไปดูสถานที่จริง เพ่ือให้เกิดความหลงใหล

และเข้าใจในประวัติความเป็นมา 

« ได้เที่ยว หมู่ปราสาทเกาะแกร์ และ พนมกุเลน พร้อมชมวิวที่หน้าผาพนมกุเลน 

« โรงแรม 4 ดาวและร้านอาหารที่เลือกใช้ ทีมงานได้ทดลองใช้บริการจริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและ

เหมาะสม 

« แถมฟรี ! ซิมอินเตอร์เน็ต และ ประกันสุขภาพ สบายใจตลอดการเดินทาง 

« รวมน้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม 

« ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 
วันที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สนามบินเสียมเรียบ - ศาลองค์เจกองค์จอม – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ

นคร - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา   

  บริการอาหาร ( - / กลางวัน / เย็น) 

 

07.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (อาคารผู้โดยสารขาออก) ช้ัน 3 ประตู 1 เคานเ์ตอร์เช็คอินสายการ

บิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเท่ียวบินท่ี FD610 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง) 

11.10 น. นำท่านเดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (เวลาท้องถ่ินท่ีประเทศกัมพูชา เท่ากับ  

  เวลาประเทศไทย) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 

 

 
การอัพเกรดทีน่ั่งบนเคร่ือง (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อกีคร้ัง) 

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

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

 

การซ้ือน้ำหนกักระเปา๋เพ่ิม (ในแพคเกจทัวร์ มีให้แล้ว 20 กโิลกรัมต่อท่านต่อเทีย่ว) 

• ซ้ือเพ่ิม 5 กิโลกรัม ราคา 100 บาทต่อท่านต่อเท่ียว (รวมเป็น 25 กิโลกรัมต่อท่านต่อเท่ียว) 

• ซ้ือเพ่ิม 10 กิโลกรัม ราคา 600 บาทต่อท่านต่อเท่ียว (รวมเป็น 30 กิโลกรัมต่อท่านต่อเท่ียว) 

• ซ้ือเพ่ิม 20 กิโลกรัม ราคา 1,100 บาทต่อท่านต่อเท่ียว (รวมเป็น 40 กิโลกรัมต่อท่านต่อเท่ียว) 

 *** กรณีอัพเกรดที่นั่งบนเคร่ือง และซ้ือน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม จะต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางก่อน จึงจะสามารถทำได ้*** 

  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 

บ่าย นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลองค์เจกองค์จอม ศาลขนาดเล็กที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ 2 องค์ 

องค์สูงมีชื่อว่า องค์เจก องค์เล็กมีชื่อว่า องค์จอม โดยมีตำนานเล่าว่า มีพี่น้องสองคนชื่อ เจกและจอม เป็นผู้ท่ีมี

ความสามารถในการรบ และมีความเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จนกระท่ังวันหนึ่ง ท้ังสองนอนหลับ

แล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย บิดามารดาจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค์ เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุตรีท้ังสอง 
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นอกจากนี้ ยังมีตำนานเล่าขานว่า ในยุคของเขมรแดง ทหารเขมรแดงต้องการทำลายพระพุทธรูปท่ีเป็นท่ีเคารพ

ทางพระพุทธศาสนา จึงได้เดินทางมาที่องค์เจกองค์จอมเพื่อจะยกไปทำลาย แต่ยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงละความ

พยายามไป ทำให้องค์เจกองค์จอมได้ประดิษฐานอยู ่ที่ศาลเจ้าแห่งนี ้จนถึงปัจจุบัน และทั้งสององค์นับเป็น

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบ ในการสักการะองค์เจกองค์จอม จะใช้ดอกบัว 2 กำ พร้อมธูปและ

เทียน  

(ยังไม่รวมค่าดอกไม้ธูปเทียน ชุดละ 2 USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านไปเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ท่ี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ANGKOR NATIONAL 

MUSEUM (รวมค่าเข้าแล้ว + ไกด์ท้องถิ่นบรรยาย) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีท่ีมีการเก็บสะสมเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์เขมร ซึ่งมีทั้งพระพุทธรูป รูปปั้น ศิลปะ และวัฒนธรรมของอารยธรรมเขมรในช่วงประมาณ

ศตวรรณท่ี 9 ถึงศตวรรษท่ี 14 และไดเ้ปิดให้เข้าชมครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงใครท่ีได้เข้ามาท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

แล้ว จะรู้สึกหลงใหลในประวัติศาสตร์ต่างๆ ของเขมร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำทุกท่านล่องเรือ ณ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศ

กัมพูชา ท่ีแห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มีพ้ืนท่ีประมาน 7,500 ตารางกิโลเมตร 

ยาว 150 กิโลเมตร และมีความลึก 10 เมตร เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของ

กัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวกัมพูชา เพราะ
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อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธุ์ปลามากถึง 200 ชนิด ระหว่างทางที่เรือกำลังล่องไป ท่านจะได้

สัมผัสกับภาพวิถีชีวิตของผู้คนระแวกนี้ ซึ่งเป็นคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนาม ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพ

ประมง แต่ในช่วงที่น้ำแล้งจะไม่สามารถทำประมงได้ ชาวบ้านก็จะเปลี่ยนมาทำนา และทำเกษตรกรรมแทน ท่ี

โตนเลสาบแห่งนี้จะมีโรงเรียนกลางน้ำ เป็นโรงเรียนท่ีชาวเวียดนามมาสร้างไว้เพ่ือทำการสอนหนังสือ และสอน

ภาษาให้กับเด็กๆ ในระแวกนี ้และชาวบ้านส่วนใหญ่ จะนิยมอาศัยอยู่ในเรือนแพ เนื่องจากต้องย้ายถิ่นฐานตาม

การขึ้นลงของน้ำ 

   

เย็น รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมการแสดงสุดพิเศษ 

ระบำพ้ืนบ้านและระบำอปัสรา 

 
 

นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก TARA ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเลือกใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(จะแจ้งชื่อโรงแรมให้ทราบอีกคร้ังในใบนัดหมาย) 

 

วันที่ 2 :  ปราสาทนครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบันทายสรี –  

   ปราสาทตาพรหม - ช้อปป้ิงตลาดซาจ๊ะ  บริการอาหาร (เช้า / กลาง / เย็น) 

 

เช้า  รับประทานอาหารอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

จากนั้น นำท่านเดินทางไปทำบัตร ANGKOR PASS (รวมค่าบัตรแล้ว) เพ่ือใช้เข้าชมปราสาทต่างๆ และนำท่าน

เข้าชม ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT) ซึ่งสถานที่แห่งนี้ไดร้ับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์อง

โลก และเป็นสิ ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที ่สุดในโลก ที่หลายๆท่านให้คำจำกัดความว่า You must see 

ANGKOR WAT before you die. ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อเป็นปราสาทประจำ

รัชกาล โดยสร้างขึ้นตามความเชื่อของลัทธิไวษณพนิกาย ที่บูชาพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ภายในปราสาทจึง

เต็มไปด้วยภาพแกะสลักท่ีเกี่ยวกับพระนารายณ์และองค์อวตารของพระองค ์ปราสาทนครวัดใช้ระยะเวลาในการ
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สร้างประมาณ 100 ปี โดยใช้ช้างเป็นพาหนะหลักในการลากหินมาเพื่อสร้างปราสาทแห่งนี้ และใช้ช่างในการ

แกะสลักลวดลายของตวัปราสาทมากถึง 5,000 คน ศิลปะตามผนังกำแพงในปราสาทจะถูกบอกเล่าเรื่องราวจาก

การแกะสลักไว้อย่างมากมาย 

 
 

จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองนครธม เพ่ือเข้าชม ปราสาทบายน ปราสาทแห่งนี้ตั้งใจกลางนครธม ซ่ึงห่าง

จากปราสาทนครวัดเพียงเล็กน้อย ปราสาทบายนถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 เป็นศาสนสถานใน

พุทธศาสนนิกายมหายานตามท่ีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใส ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมครั้งใหญ่

ของอาณาจักร จากการสร้างเทวาลัยให้เหล่าทวยเทพในศาสนาฮินดู มาเป็นพุทธศาสนสถานใจกลางเมืองพระ

นคร ตัวปราสาทจะมีลักษณะพิเศษ โดยยอดปราสาทจะเต็มไปด้วยรูปแกะสลักพระพักตร์ซึ่งมีทั้งหมด 54 ยอด 

แต่ได้พังทลายเหลือ 37 ยอด นักโบราณคดีต่างถกเถียงเกี่ยวกับพระพักตร์เหล่านี้ บ้างก็ว่าเป็นพระพักตร์ของพระ

พรหม บ้างก็ว่าเป็นของท้าวจตุโลกบาล หรือบ้างก็ว่าเป็น

ของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ท่ีกำลังจ้องมองรอบทิศเพ่ือดูแล

อาณาประชาราษฎร์ นอกจากนี ้  ปราสาทแห่งนี ้จะ

ประกอบด้วย ระเบียงคต 2 ช้ัน คือ ช้ันนอกและช้ันใน ซ่ึง

ชั ้นนอกจะถูกสร้างก ่อนชั ้นใน ตามเสาหินจะม ีรูป

แกะสลักของเหล่านางอัปสร 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) 
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บ่าย นำท่านเข้าชม ปราสาทบันทายสรี หรือ ท่ีชาวกัมพูชาเรียกกันว่า “บอนเตียสเรย” แปลว่า ปราสาทของสตรีหรือ

ป้อมสตรีนั่นเอง ปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นในช่วง

ตอนปลายของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 โดยผู้ที่สร้างปราสาท

แห่งนี้คือ พราหมณ์ยัชญวราหะ เป็นปราสาทท่ีมีขนาดเล็ก ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง ได้แก่ ปราสาททางทิศ

ใต้สร้างถวายพระพรหม ทิศเหนือถวายพระวิษณุ และ

ตรงกลางใหญ่ที่สุดถวายพระศิวะ ตัวปราสาทสร้างจาก

หินทรายสีชมพูท่ีหายาก ลวดลายท่ีประดับปราสาทนี้ถูก

แกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจง ทำให้ภาพดูสง่างามและมี

ชีวิตจิตใจ จึงเปรียบปราสาทแห่งนี้ว่างดงาดดั่งอิสตรี จึง

เป็นท่ีมาของช่ือบันทายสร ี

 

จากนั้น นำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม แห่งนี ้เป็น

ปราสาทยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ตามหลักศิลาจารึก

ปรากฏช่ือของปราสาทแห่งนี้ว่า “ราชวิหาร” แต่ช่ือตาพรหมถูกสันนิษฐานว่าตั้งตามช่ือของคนแก่ท่ีเป็นคนเฝ้า

ปราสาทเมื่อเริ่มมีการบูรณะ ปราสาทตาพรหมถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศลแห่พระมารดาของพระองค์ และเป็นพุทธศาสนสถาน ซ่ึงยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้

เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย ปราสาทแห่งนี้

เหมือนเป็นปราสาทที ่อยู ่ท่ามกลางธรรมชาติ 

ภายในปราสาทมีความซับซ้อน ความมีเสน่ห์และ

ความพิศวงด้วยรากไม้ท่ีขึ้นปกคลุมปราสาทเอาไว้

ยาวนานกว่า 400 ปี นอกจากนี้ปราสาทตาพรหม

ยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในฉากของหนังภาพยนตร์

เรื่อง TOMB RAIDER อันโด่งดังอีกด้วย 

 

เย็น  รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 5) 

*** หมายเหตุ สำหรับกรุ๊ปเดินทางวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (กรุ๊ปปีใหม่) จะรับประทาน

อาหารค่ำที่โรงแรม *** 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ะ หรือ ตลาดไนท์มาร์เก็ต (NIGHT MARKET) ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงซ้ือ

ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น เสื ้อผ้า กระเป๋า 

รองเท้า พวงกุญแจ ผ้าทอ และนอกจากนี้ยังมีสินค้าพ้ืนเมือง 

เครื่องเงิน อัญมณี หรือของฝากที่เป็นสัญลักษณ์ของชาว

ก ัมพ ูชาท ี ่แกะสลักจากหินอย่างสวยงาม  อีกท ั ้งย ังมี

ร้านอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ให้ท่านได้ลองทาน 

   

นำท่านเข ้าสู ่ท ี ่พ ัก  TARA ANGKOR HOTEL โรงแรม

ระดับ 4 ดาว หรือเลือกใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (จะแจ้งชื่อโรงแรมให้ทราบอีกคร้ังในใบนัดหมาย) 

 

วันที่ 3  กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (ปราสาทปรัม + ปราสาทลึงค์ + ปราสาทธม) - พนมกุเลน - 

  วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ - หน้าผาพนมกุเลน –  

  สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)  บริการอาหาร (เช้า / กลาง / เย็น) 

 

เช้า  รับประทานอาหารอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

นำท่านเดินทางสู่ กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (รวมค่าเข้าแล้ว) อีกชื่อหนึ่ง คือ นครโฉกครรคยาร์ หมายถึง เกาะแห่ง

ความรุ่งโรจน์ และปัจจุบันถูกจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เกาะแกร์แห่งนี้ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ได้

ทรงสถาปนาขึ้นให้สถานท่ีแห่งนี้เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรขอม มีกษัตริย์ปกครอง 2 พระองค์ แต่เป็นได้เพียง

ระยะสั้นๆเท่านั้น สิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของที่แห่งนี้ เกาะแกร์ถือว่าเป็นที่ตั้งกลุ่ม

ปราสาทเก่าโบราณมากมาย แต่ปัจจุบันมีหลงเหลือให้เห็นไม่มากนัด โดย 3 ปราสาทท่ีไม่ควรพลาด คือ ปราสาท

ปรมั ปราสาทลึงค และปราสาทธม 

 

1. ปราสาทปรัม หรือปราสาทพราหมณ์ (PRASAT PRAM) ซึ่งมา

จากภาษาเขมร แปลว่า ห้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ 

เป็นปราสาทหลังแรกตามเส้นทางการท่องเที่ยว ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้

ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู โดยจะมีปราสาทสร้างจากอิฐทรงศิขระ

จำนวน  3 หลัง  โดยบางหลังจะม ีรากไม ้ปกคลุม  จ ึงเป ็นจ ุดท่ี

นักท่องเท่ียวชอบมาถ่ายรูป ส่วนด้านหน้าอีก 2 หลังจะเป็นบรรณาลัย 

โดยบรรณลัยหลังแรกทางซ้ายมือสร้างจากอิฐที่มีหลังคาเป็นรูปทรง

มณฑปหัวเกือกม้าคล้ายซุ้มบัณชร มีหลังคาคลุมโดยสมบูรณ์ 

ผิวของอาคารบรรณาลัย รวมท้ังปราสาทประธานยังคงปรากฏ

ร่องรอยของปูนปั้นที่ฉาบตกแต่งไว้อย่างชัดเจน ส่วนบรรณา

ลัยด้านขวา สร้างขึ้นภายหลังจากการสถาปนาปราสาทไปแล้ว 

หรืออาจสร้างในช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที ่ 4 
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วัสดุท่ีใช้จึงแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้หินศิลาแลงในการสร้างรูปแบบ คล้ายคลึงกับคูหาปราสาทลึงค์ ฐานล่างก็

เป็นการก่อแบบเรียบๆ ไม่เหมือนกับฐานของปราสาทอิฐ ท่ีมีการสลักลวดลายและการวางหินแบบพนมบาแค็ง  

 

2. ปราสาทลึงค์ ถือเป็นสถานที่อันศักดิ ์สิทธ์ิ ถูกสร้างขึ ้นเพื ่อใช้

ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู ภายในปราสาทแห่งนี้ด้านในจะมีฐาน

โยนีขนาดใหญ่ท่ีมีลวดลายแกะสลักเป็นพรรณพฤกษารองรับศิวลึงค์

ขนาดใหญ่ที ่ถูกแกะสลักลวดลายด้วยเช่นกัน ศิวลึงค์ที ่อยู ่ภายใน

ปราสาทแห่งนี้ ถือได้ว่าใหญ่ท่ีสุดในกัมพูชา ในส่วนของตัวกำแพงจะ

มีร่องรางน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทางที่ให้น้ำไหลผ่านออกมาด้านนอก 

เพื่อให้ชาวบ้านได้นำน้ำนี้ไปบูชา กราบไหว้ เพราะถือว่าเป็นน้ำอัน

ศักดิ์สิทธ์ิ 

3. ปราสาทธม เป็นปราสาทหินทรายท่ีตั้งอยู่ในเกาะแกร์ ถูกสร้างด้วยเทคนิคการเรียงหินขึ้นประกอบฐานและ

สร้างให้เป็นรูปทรงพีระมิดขั้นแบบขัน้บันไดสูง 7 ช้ัน ปราสาทแห่งนี้สร้างเพ่ือเป็นปราสาทประจำพระ

ราชอาณาจักรในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 4 และบนยอดพีระมิดของปราสาทแห่งนี้ยังเป็นท่ีประดษิฐานของ 

“ตรีภวูเนศวร” หรือศิวลึงคข์นาดใหญ ่ซ่ึงสันนิษฐานว่ามีความสูงถึง 4.5 เมตร แต่ปัจจุบันไม่มีศิวลึงค์อยู่บนยอด

ปราสาทแล้ว ท่านสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปที่ชัน้ 7 ได ้

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณหน้าปราสาทธม *** (ม้ือที่ 7) 

*** หมายเหตุ เนื ่องจากร้านอาหารในเกาะแกร์ จะมีเฉพาะร้านอาหารแบบท้องถิ ่น จึงขออนุญาตนำท่าน

รับประทานอาหารบริเวณนี้ เพ่ือให้ง่ายต่อการเดินทางไป พนมกุเลน ต่อไป 
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บ่าย นำทุกท่านเดนิทางสู่ พนมกเุลน (รวมค่าเข้าแล้ว) โดยในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 2 ได้ย้ายเมือง

หลวงมายังพนมกุเลน และได้ทรงสถาปนาให้เป็นศูนยก์ลางของเมืองหลวง โดยมีช่ือทางโบราณคดคีือ  “มเหนท

รบรรพต” แปลว่า ภูเขาของพระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ และพระองค์ได้ปราบดาภิเษกขึน้เป็นกษัตรยิ์ พร้อมกับประกาศ

อิสรภาพไม่ขึ้นกับชวา ทำให้พนมกุเลนเป็นอาณาจกัรขอมโบราณ ท่ีมีแหล่งโบราณคดีมากมายซ่อนอยู่ในป่าทึบ 

และกำลังเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวกัมพูชา ซ่ึงมีความโดดเด่นทางธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณ์

ล้อมรอบด้วยภูเขาและน้ำตก 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระองค์ธม ซ่ึงเป็นวัดท่ีอยู่ในพนม

กุเลน เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวกัมพูชา โดยมีโบสถ์ลอยฟ้า 

ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ หรือพระ

นอน ท่ีถูกแกะสลักจากส่วนยอดของก้อนหินขนาดใหญ ่นำท่าน

สักการะพระนอน และพระศิวลึงค์ (ไม่รวมดอกไม้ธูปเทียน) 

 

 

จากนั้น นำทุกท่านชม ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ ์หรือเรียกว่า ลำธารสหัสลึงค์”ด้วยคติไศวนิกายท่ีบูชาพระศิวะ

เป็นเทพสูงสุด ศิวลึงค ์จ ึงเป็นตัวแทนของพระศิวะ ซ่ึง

บวงสรวงด้วยการใช้น้ำรดไปยังศิวลึงค์ ผ่านฐานโยนีที่เป็น

ตัวแทนของพระแม่อุมา น้ำท่ีไหลลงมาจึงถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธ์ิ 

ดังนั้น เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 สถาปนามหนทรบรรพตขึ้น

เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร พนมกุเลนจึงเป็นตัวแทนของ

เขาไกรลาส อันเป็นที่สถิตแห่งองค์พระศิวะ ภายใต้ลำน้ำใน

เทือกเขาแห่งนี้ จึงมีการสลักภาพศิวลึงค์จำนวนนับร้อยพัน 

เพ่ือให้สายน้ำท่ีไหลผ่านเสมือนดั่งการบวงสรวงองค์พระศิวะ

และพระแม่อุมา รวมถึงสร้างความศักดิ์สิทธ์ิให้สายน้ำท่ีจะไหลลงไปหล่อเล้ียงผู้คนภายในราชอาณาจักร สถานท่ี

แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นน้ำที่รับน้ำจากฟ้า ไหลเป็นลำธารผ่านแผ่นทับหลังรูปสลัก “ศิวลึงค์” นับ 1,000 องค์ 
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ทอดยาว 400 เมตร ซ่ึงชาวกัมพูชาเช่ือกันว่าท่ีนี่เป็น “แม่น้ำศักดิ์สิทธ์ิ” เพราะหากท่านใดท่ีได้มาท่ีนี ่และได้นำน้ำ

ในแม่น้ำแห่งนี้กลับไปบูชาหรือชำระล้างร่างกาย จะทำให้พบแต่ความสุขไปตลอด 

 

จากนั้น นำท่านชมวิวท่ี หน้าผาลานหินพนมกุเลน จุดถ่ายภาพ

หน้าผาสูงที่เห็นวิวที่ล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของตน้ไม้ 

เห็นวิวธรรมชาติของพนมกุเลน ได้เวลาอันสมควร นำท่าน

เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเสียมเรียบ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8) 

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบ 

 

 

21.45 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยสายการบินไทยแอร์

เอเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD619 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง) 

22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 

 

หมายเหตุ   

• โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หาก

มีการปรับข้ึนของภาษีน้ำมันของสายบิน หรือภาษีสนามบิน 

• กรณีที่ท่านต้องซ้ือต๋ัว เช่น ต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวรถทัวร์ ต๋ัวรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทำการซ้ือ

ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน 
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อัตราค่าบรกิาร และเงือ่นไขต่างๆ 

วันเดนิทาง 
ขนาดกรุ๊ป 

(ท่าน) 
ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ำกว่า 

12 ปี  

มีเตียง 

เด็กอายุต่ำกว่า 

12 ปี  

ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว 

จ่ายเพ่ิม 

ราคาจอยแลนด ์

(ลูกค้าซ้ือต๋ัวเอง) 

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 

• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี คิดค่าบริการ 1,200 บาท 

• กรณีจอยแลนด์ (ลูกค้ามีต๋ัวเคร่ืองบินอยู่แล้ว) ต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางก่อน โดยมียอดจอง 10 ท่านข้ึนไป 

จึงจะสามารถจอยแลนด์ได้ 
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อัตราค่าบริการรวม 
ü ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัดไปกลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เสียมเรียบ 

ü ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน ภาษีตั๋วทุกชนิด และภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

ü ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน 

ü ท่ีพักโรงแรมตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร ์หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ü อาหารตามท่ีโปรแกรมทัวรร์ะบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

ü ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีโปรแกรมทัวรร์ะบุ  

ü ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีโปรแกรมทัวร์ระบุ 

ü หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถ่ินนำเท่ียวตามโปรแกรมทัวร ์

ü ประกันการเดินทาง คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และคุ้มครองการรักษาพยาบาล

เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวงเงิน 500,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีกรมธรรม์กำหนด) ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสีย

ทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

ü ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

û ค่าทำหนังสือเดินทางไทย 

û ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาต ิค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิ (Re-Entry) หรือ คน

ต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางในการจัดทำเอง) 

û ค่าธรรมเนียมวีซ่ากัมพูชา และรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป กรณีลูกค้าท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ(กรุณาสอบถามอีกคร้ัง) 

û ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากท่ีโปรแกรมทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพ่ิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่ามินิบาร ์ค่าซักรีด เป็นต้น 

û ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

û ค่าปรับ สำหรับน้ำหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกนิจากท่ีทางสายการบินกำหนดไวท่้านละ 20 กโิลกรัม 

û ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน และคนขับรถ ยอดรวม 600 บาทต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง เด็กอายุมากกว่า 2 ปี เก็บค่าทิปเท่า

ผู้ใหญ่ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

û ค่าทิปหัวหน้าทัวรใ์ห้ตามความพึงพอใจ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ) 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท 

• ส่งหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ทางอีเมลหรือ

ไลน์ 

• ชำระเงินส่วนท่ีเหลือ อย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตแิละไม่คืนเงินไม่ว่า

กรณีใดๆ 
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เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ 

• ยกเลิกการจองทัวร ์45 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ท้ังหมด ยกเว้น ในกรณีวันหยุดเทศกาล หรือวันหยดุ

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการจองทัวร ์30 - 45 วันก่อนเดินทาง หักค่าทัวรมั์ดจำทัวร ์50% 

• ยกเลิกการจองทัวร์น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณ ี

• สำหรับท่านท่ีถือหนังสือเดินทางต่างชาต ิและทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้ว และมีการยกเลิกการเดิน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจำท้ังหมด 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จำนวนท่ีบริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางท่านอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 
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เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เน่ืองจากการเจ็บป่วย 

• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล และทางบริษัทฯ จะเล่ือนการเดินทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไป ท้ังนี ้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

• กรณีเจ็บป่วยกะทันหันเพียง 7 วันทำการก่อนเดินทางหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณ ี

 

หมายเหตุ 
1. คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง 

ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง 

2. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 

3. กรณีที่ท่านต้องซ้ือต๋ัวต่างๆ เช่น ต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวรถทัวร์ ต๋ัวรถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการซ้ือตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านซ้ือต๋ัวโดยไม่แจ้งให้ทราบ เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

4. ในกรณีท่ีทางประเทศกัมพูชาส่ังให้ใช้วีซ่า หรือท่านไม่ได้รับผลการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ทางบริษัท ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า และเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่าเพ่ิมเติมตามจริง เพ่ือดำเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับ

ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าประจำประเทศไทย 

5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากอายหุนังสือเดินทางเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถ

เดินทางได ้

6. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร ์และไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

7. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีคณะจะเดินทาง 

8. บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

9. เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

ในคณะนั้นๆ เป็นสำคัญ 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น จากเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสาย

การบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจาก

อุบัติเหตุต่างๆ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ ้น ในกรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกประเทศจาก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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12. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

ในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัททัวร์) 

13. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยมีการระบุชัดเจนว่า ท่านสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

14. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากหนังสือเดินทางของท่านไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงแม้จะยังไม่หมดอายุ

ก็ตาม ซ่ึงอาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น จากการทำศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีทำให้ใบหนา้

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร ์

15. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

16. หากท่านมีเหตุอันใดท่ีทำให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามท่ีโปรแกรมทัวร์ระบุไว้  หรือในระหว่างการท่องเท่ียวนี้ 

หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางม้ือ ถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิและไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระเงินให้กับบริษัทฯ ตัวแทนต่างประเทศ

แบบเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

17. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหาย หรือชำรุดจากสายการบิน 

18. ท่านต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าท่ีท่านได้ซ้ือระหว่างการ

เดินทางท่องเท่ียวนี ้

19. ท่านต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดแูลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ของท่านอย่างระมัดระวัง ทางบริษัทฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ของท่านระหว่างการเดนิทางท่องเท่ียว 

อันมีสาเหตุมาจากท่านเอง 

20. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได ้

21. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเล่ือนวัน หรือคืนเงิน และไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือได ้

22. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และสัมภาระระหว่างการเดินทาง อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน 

สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือการโจรกรรม 

23. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทน

ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 

24. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย 

รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
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25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ท่ี

เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี และพฤติกรรมของ

ประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

26. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝง

อ่ืนๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การ

ขนอาวธุสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืนๆ ท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง 

หรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวท้ังส้ิน 

27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ใหข้ึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านัน้ อีกท้ังข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุดสมบูรณ ์

28. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับ และประทับตราเท่านั้น 

29. เม่ือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

 

เอกสารท่ีใช้ในการประกอบการยื่นวีซ่ากัมพูชา 

(กรณีลูกค้าถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ) 
1. หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเล่มเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 

2. รูปถ่ายสี พ้ืนหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

3. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่า ขอท่ีสนามบิน 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 36 USD (เช็คท่ีสนามบินเสียมเรียบอีกครั้ง) 

*** ท่านสามารถทำ e-VISA ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.evisa.gov.kh/  
 

 

หากท่านชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบเง่ือนไขทั้งหมด 


