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กําหนดวันเดินทาง:  สิงหาคม: 04-06 / 18-20 ส.ค. 60 12,900.- 

กําหนดวันเดินทาง:  กันยายน: 01-03 / 15-17 ก.ย. / 29 ก.ย.-01 ต.ค. 60 12,900.- 

กําหนดวันเดินทาง:  ตุลาคม: 06-08 / 20-22 / 27-29 ต.ค. 60 13,900.- 
กําหนดวันเดินทาง:  พฤศจิกายน: 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 พ.ย. 60 13,900.- 

กําหนดวันเดินทาง:  ธันวาคม: 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 ธ.ค. 60 14,900.- 

กําหนดวันเดินทาง:  ธันวาคม: 09-11 ธ.ค. 60 16,900.- 
กําหนดวันเดินทาง:  ธันวาคม: 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 /  

                          31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 (งานกาลําดินเนอร์คืนวันที่ 31 ธ.ค. 60) 
20,900.- 

 

 

 

กัมพูชา เสียมเรียบ 
3 วัน 2 คืน (WE) 

โดยสายการบินไทยสมายล์ 
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  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ํา โรงแรมท่ีพัก 

1 

กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม -  

พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติอังกอร์ - ลํองเรือโตนเลสาบ -  

ชมโชว์ระบําอัปสรา 

✈ O O CITY ANGKOR HOTEL 

2 
ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน -  

ปราสาทตาพรหม - นครวัด 
O O O CITY ANGKOR HOTEL 

3 

Wat Thmey ทุํงสังหาร - ตลาดซาจ๏ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ -  

บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม -  

ศูนย์หัตถกรรมทอผ๎าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ 

O O O  

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - 

ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบําอัปสรา 

04.30 น.

  

คณะมาพร๎อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 

เคาน์เตอร์ E เช็คอินกรุ๏ปของสายการบิน ไทยสมายล์ (THAI SMILE) โดยมีเจ๎าหน๎าที่

ให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให๎กับ

ทุกทําน 

 

07.25 น.

  

นําทํานเดินทางสูํ เมืองเสียมเรียบ  ประเทศ กัมพูชา  โดยสายการบิน  ไทยสมายล์  

เที่ยวบินที่ WE588 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที 

 

08.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ  ประเทศกัมพูชา  นําทํานผํานพิธีการ

ตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรแล๎ว   จากนําทํานเข๎าสูํตัวเมืองเสียมเรียบ อีกหน่ึงเมือง

สําคัญที่เป็นที่ต้ังของนครวัด นครธม และปราสาทสมัยอาณาจักรขอมโบราณอ่ืน  ๆ ที่เป็น

สํวนหน่ึงของเมืองพระนคร  แหลํงมรดกโลกของประเทศกัมพูชา  นําทําน สักการะ ศาล

องค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปคํูพี่น๎องเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็น สิ่งศักด์ิสิทธิ์

คํูบ๎านคํูเมืองของชาวเสียมเรียบมาอยํางช๎านาน  นําทํานชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

อังกอร์ (Angkor National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญํที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต๎มีการรวบรวมวัตถุโบราณและนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติกัมพูชา

ทางด๎านวัฒนธรรม สังคม การปกครอง ความเชื่อและศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณ

โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสร๎างปราสาทนครวัด และชมพระพุทธรูปเกําแกํนับพันองค์ ที่ 

รวบรวมไว๎ มีการจัดแสดงได๎อยํางงดงาม  

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย จากน้ันเดินทางตํอไปยัง โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ําจืด  ล่องเรือ  ชมทัศนียภาพเหนือ

ทะเลสาบที่ใหญํที่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต๎ โตนเลสาบเป็นแมํนํ้าธรรมชาติ  และ

เปี่ยมด๎วยระบบนิเวศ  วํากันวําโตนเลสาบแหํงน้ีน้ันอุดมด๎วยพันธุ์ปลามากกวํา 300 ชนิด 

บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึง

เป็นลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญที่สุดในประเทศกัมพูชาที่หลํอเล้ียงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยูํ

โดยรอบนี้เป็นพัน ๆ คน ในพื้นที่ของแมํนํ้าโตนเลสาบมีชาวประมงนับหมื่นชีวิตที่อาศัยอยูํ  

มีชุมชนที่เรียกวําหมูํบ๎านลอยนํ้า  นอกจากน้ันยังมีโรงเรียน  สํานักงานราชการ  โบสถ์  

เชํนเดียวกันกับชุมชนที่อยูํบนบก  ชุมชนน้ีผู๎คนอยูํตามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยูํในบ๎าน

ลอยนํ้าเคล่ือนที่ไปตามระดับน้ําข้ึนลงของแมํนํ้าโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง  

เล้ียงปลา ให๎ทํานสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ๎านรอบๆ โตนเลสาบ นําทํานกลับสูํตัวเมือง 

 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  บริการท่าน ด้วย  เมนู อาหารบุฟเฟ่ต์

นานาชาติ พร๎อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงามและอํอนช๎อย 

 

ท่ีพัก  CITY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเสียมเรียบ  

 

 

วันท่ีสอง ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 นําทํานชมปราสาทหินทรายสีชมพู  ปราสาทบันทายสรี  (Banteay Srei) ซึ่งมี

ความหมายวําปราสาทแหํงสตรี หรือป้อมปราการแหํงสตรี  ปราสาทนี้สร๎างในรัชสมัยพระ

เจ๎าชัยวรมันที่  4 ปราสาทบันทายสรีได๎ชื่อวําเป็น  รัตนชาติแหํงปราสาทขอม  เพราะ

ลวดลายสํวนใหญํเป็นการนําเอาศิลปะยุคเกํามาเป็นต๎นแบบเชํน  ลายก๎านขด  ลายก๎านตํอ

ดอก ลวดลายที่ประดับบนตัวปราสาทมีความอํอนช๎อยงดงาม  ชํางได๎แกะสลักอยํางวิจิตร

บรรจง จนทําให๎เหลํานางอัสรา และเทพธิดาที่ประดับบนผนังปราสาทดูราวมีชีวิตจริงๆ  

นําทุกทํานเดินทางตํอไปยังอาณาจักรขอมอันรุํงเรือง รถคณะทัวร์จะแลํนผํานชมสะพาน

นาคราช สะพานข๎ามเพื่อเข๎าสูํตัวนครธม ด๎านหน่ึงเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากําลังฉุดนาค  

สํวนอีกด๎านหน่ึงเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญํมากกวํา 5 เทําคนจริงรวมกันถึง  108 ตน และ

ผําน ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกวํา

ในประตูเมืองตํางๆ ที่ทํานเคยพบมา นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของ

อาณาจักรเขมรซึ่งได๎กํอต้ังข้ึนโดยพระเจ๎าชัยวรมันที่  7 เมื่อพระองค์ขับไลํกองทัพจาม

ออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได๎ขยายบริเวณใกล๎เคียงของเมืองที่สร๎าง

ข้ึนเป็นกําแพงป้อมปราการในแตํละด๎าน  3 กม .  จากน้ันนําทํานชม ปราสาทบายน  

ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม  ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูป

เทวพักตร์  4 หน๎า ผนังด๎านลํางของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง  ซึ่งเป็นภาพ

แสดงชีวิตประจําวันของชาวเขมร  และภาพการสงครามระหวํางขอม  (เขมรโบราณ ) กับ

พวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญํเกรียง

ไกรของเขมรไว๎ 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ตํอจากน้ันนําทํานชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร๎างมานาน

ถึง 500 ป ีสร๎างข้ึนในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหินในยุคสุดท๎ายของอาณาจักรขอม  สมัย

พระเจ๎าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา  ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาท

และวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธ

ประวัติ  นิกายมหายาน  ทั้งหน๎าบัน  และทับหลัง  แตํในสมัยพระเจ๎าชัยวรมันที่  8 ที่ทรง

เล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได๎ถูกดัดแปลงให๎เป็นเรื่องราวเก่ียวกับศาสนา

ฮินดู สํวนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงให๎เป็นศิวะลึงค์  จากน้ันชม ลานพระเจ๎าข้ีเรื้อน  และ

สํวนสําคัญของทริปที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทนครวัด  (Angkor Wat) ซึ่ง

สร๎างในกลางพุทธศตวรรษที่  17 ในรัชสมัยของ  พระเจ๎าสุริยวรมันที่  2 เพื่อบูชาแดํ  พระ

วิษณุ หรือ พระนารายณ์  ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์  ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า  ซึ่งมี

ความยาวกวํา 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ๎าสุริยวรมัน

ที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง  รามายณะ  รูปแกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือรูปที่

เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด๎วยเขาพระสุเมรุ  และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง  

1,635 นาง 

 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
ท่ีพัก  CITY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเสียมเรียบ  

วันท่ีสาม Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - 

พิพิธภัณฑ์สงคราม - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 นําทํานชม Wat Thmey อีกหน่ึงพิพิธภัณฑ์การฆําล๎างเผําพันธุ์  “อนุสรณ์สถานทุ่ง

สังหาร”ที่นี่เป็นอีกหน่ึงสถานที่ซึ่งการฆําล๎างเผําพันธุ์ได๎เกิดข้ึนในระหวํางระบอบการ

ปกครองของเขมรแดง วัดแหํงน้ีก็กลายเป็นหนึ่งในร๎อยทุํงสังหารทั่วประเทศกัมพูชา  เขต

การฆําน้ีเป็นที่ต้ังของการประหารชีวิตนักโทษที่โหดร๎ายที่สุด นักโทษกวํา  17,000 คน มี

หญิงชายและเด็ก  ซึ่งสํวนใหญํได๎ผํานการสอบสวนและทรมานในเรือนจํา  S-21 (Toul 

Sleng) ในบริเวณอนุสรณ์สถานแหํงน้ี  เราสามารถเห็นหลุมฝังศพนักโทษที่ถูกประหาร  

และเจดีย์ที่บรรจุหัวกะโหลกมนุษย์  จากน้ันนําทํานช๎อปปิ้งที่  ตลาดซาจ๊ะ  (Psachas 

Market) เชิญทํานช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค๎าท๎องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเชํน เสื้อยืด

ลวดลายนครวัด ไม๎แกะสลัก ผ๎าพันคอ อ่ืนๆมากมาย 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทํานชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisans d’Angkor) สถานที่นี้เป็นศูนย์สอน 

วิชาชีพแทบทุกสาขา เชํน การทอผ๎า การแกะสลักหิน แกะสลักไม๎ และผลงานของ

นักเรียนก็จะมีวางจําหนํายภายในร๎านค๎าของศูนย์   จากน้ันนําทํานชม บารายตะวันตก 

(West Baray) อํางเก็บน้ําขนาดใหญํที่สุดในประเทศกัมพูชาอยูํทางตะวันตกของนคร

ธม เริ่มสร๎างในรัชสมัยพระเจ๎าสุริยวรมันที่ ๑ แล๎วเสร็จในรัชสมัยพระเจ๎าอุทัยทิตยวรมันที่ 

๒ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหล่ียมผืนผ๎า มีการสร๎างเกาะขนาดเล็กข้ึนกลางบาราย สภาพ

ปัจจุบันของบารายตะวันตกยังใช๎การได๎ และได๎รับการพัฒนาเป็นแหลํงประมงนํ้าจืดและ

สถานที่พักผํอนของชาวเสียมเรียบ   จากน้ันนําทํานชม พิพิธภัณฑ์สงคราม  ซึ่งเป็ น

สถานที่ซึ่งเก็บซากระเบิดที่ได๎มีการก๎ูระเบิดจากหลายสถานที   จากน้ันนําทํานชม  ศูนย์

หัตถกรรมทอผ้าใหม  (Angkor Silk Farm) เป็นศูนย์หัตกรรมที่จัดทําข้ึนเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงงานหัตกรรมทอผ๎ารวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให๎คงอยูํ   

 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ 

 

21.25 น. นําทํานเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน  ไทยสมายล์  (THAI 

SMILE) เที่ยวบินที่ WE591 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.05 นาที 

 

22.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ   
 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศกัมพูชาปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ิงสิ้น 

 

หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะ

เกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม

หมายกําหนดการได ้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการ และจะต้องมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 15 ท่าน

ข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการน้ี สําหรับ

เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 

 

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 

กําหนดการเดินทาง  
 

กําหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผู้ใหญ ่

(ห้องละ2 

ท่าน) 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

พักกับ 2 

ผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตียง) 

พักกับ 2 

ผู้ใหญ่ 

พักเด่ียว 

เพ่ิม 

กําหนดการเดินทาง สิงหาคม 2560 

วันท่ี 04 - 06 ส.ค. 60 12,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 18 - 20 ส.ค. 60 12,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

กําหนดการเดินทาง กันยายน 2560 

วันท่ี 01 - 03 ก.ย. 60 12,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 
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วันท่ี 15 - 17 ก.ย. 60 12,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60 12,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

กําหนดการเดินทาง ตุลาคม 2560 

วันท่ี 06-08 ต.ค. 60 13,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 20-22 ต.ค. 60 13,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 27-29 ต.ค. 60 13,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

กําหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2560 

วันท่ี 03-05 พ.ย. 60 13,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 10-12 พ.ย. 60 13,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 17-19 พ.ย. 60 13,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 24-26 พ.ย. 60 13,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

กําหนดการเดินทาง ธันวาคม 2560 

วันท่ี 01-03 ธ.ค. 60 14,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 08-10 ธ.ค. 60 14,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 09-11 ธ.ค. 60 16,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 15-17 ธ.ค. 60 14,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 22-24 ธ.ค. 60 14,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 20,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

วันท่ี 31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 20,900 ไม่มีราคาเด็ก 2,900 

 

 

ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน หักออก ผู้ใหญ่ท่านละ 4,500 บาท / เด็กทารกท่านละ 3,900 บาท 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม    

1.  คําบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๏ป) เส๎นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีนํ้ามัน

ไว๎เรียบร๎อยแล๎ว 
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 **คําภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 255 9 และทํานต๎องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม** 

2.  คําที่พัก 2 คืน ห๎องละ 2 ทําน 

3.  คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

4.  หัวหน๎าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นผู๎ชํานาญเส๎นทางดูแลตลอดการเดินทาง  

5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

6.  สัมภาระนํ้าหนักไมํเกินทํานละ 20 กก. 

7.  คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.  คําทําหนังสือเดินทางไทย 

2.  คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์ เป็นต๎น 

3.  คํานํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 

4.  คําทิปไกด์และคนขับรถ 400 บาทตํอทําน ตํอทริป 

 

การสํารองท่ีน่ัง 

1.  กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําทํานละ  10,000 บาท พร๎อมแจ๎งชื่อ +สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ

เดินทาง 

2.  คําทัวร์สํวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกํอนการเดินทาง 15 วัน 

3.  เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับ

ในเงื่อนไขและ ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดน้ีแล๎ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.  สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผ๎ูยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด 

2.  ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

3.  ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลิกกํอนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บคําใช๎จําย 80% ของราคาทัวร์ 

5.  ยกเลิกการเดินทางน๎อยกวํา 1-7 วัน เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 

6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ ประเทศกัมพูชา  

ไม่มีการคืนเงินท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรอง

แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งน้ีทําน

จะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ คําธรรมเนียม ในการมัดจําต๋ัวทํานละ 10,000 บาท  และ

คําใช๎จํายอ่ืนๆ 

7.  ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมํมีการคืนเงินมัดจํา หรือคําทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากคําต๋ัวเป็นการเหมาจํายในเที่ยวบิน

น้ันๆ 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1.  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎ 

2.  บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยูํนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทํา

ร๎าย, การสูญหาย, ความลําช๎า หรือจากอุบัติเหตุตํางๆ 

3.  หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธิ์และจะไมํรับผิดชอบคืน

คําบริการที่ทํานได๎ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.  บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



7: 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310 

Tel : 02-157-4637-8, 063-232-6619 , E-Mail : pinyaluck.p@bangkokasiantour.com 

Website : www.bangkokasiantour.com 

 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได๎สํารองที่นั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได๎ตามความ

เหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัว

เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกลําว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ

ทัวร์อ่ืนทดแทนให๎ แตํจะไมํคืนเงินให๎สําหรับคําบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทําน้ัน 

9.  หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได๎ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมํมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตํทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่

อ่ืนๆมาให๎ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า  

10.  กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที ่

 บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใด ๆทั้งสิ้น 

11.  บริษัทฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อทํองเที่ยวเทําน้ัน 

12.  เที่ยวบิน และรายการทํองเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

13.  เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับ

ในเงื่อนไขและ ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดน้ีแล๎ว 

14.  โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตํางกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ๎างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาว

ตามที่ระบุในรายการทํองเที่ยวเทําน้ัน โรงแรมโดยสํวนใหญํจะเป็นแบบห๎องพักคํู (Twin หรือ Double) ใน

กรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน ข้ึนอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพักและการวางรูปแบบของห๎องพัก

ของแตํละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตํางกันอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกัน และไมํสามารถเสริมเตียงได๎

ตามที่ต๎องการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระตํางๆถือเป็นทรัพย์สินสํวนตัวของทําน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบตํอความเสียหาย สูญหาย 

ลําช๎า หรืออุบัติเหตุตํางๆ ใดๆทั้งสิ้น 

16.  เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว หากทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมํเดินทางพร๎อม

คณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ และเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

17.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ

เช่นน้ันทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 


