
 

 

รหัสทัวร LLS1902076 

ทัวรกัมพูชา UNSEEN SIEM REAP 3 วัน 2 คืน (FD) 
เสียมเรียบ   นครวัด   นครธม   เกาะแกร   พนมกุเลน 

เที่ยว 5 ปราสาทดังของกัมพูชา   ชมศิวลึงคถายรูปท่ีหนาผาที่ พนมกุเลน 
ลองเรือที่โตนเลสาป  ช็อปปم�งท่ีตลาดซาจะ 

 



 

 

จุดเดนของโปรแกรมทัวร  
 เที่ยวกรุปเล็ก เพียงกรุปละ 16 ทาน ยอดจอง 10 ทานข้ึนไป กรุปคอนเฟรมเดินทาง 
 มีหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่นคอยใหความรู และดูแลตลอดการเดินทาง 
 เลือกใชเที่ยวบิน ขาไปบินสาย – ขากลับบินค่ํา มีเวลาเที่ยวสบายๆ เกือบ 3 วันเต็ม 
 พาเรียนรูประวัติศาสตรที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กอนไปดูสถานที่จริง 

เพ่ือใหเกิดความหลงใหลและเขาใจในประวัติความเปนมา 
 ไดเที่ยว หมูปราสาทเกาะแกร และ พนมกุเลน พรอมชมวิวที่หนาผาพนมกุเลน 
 โรงแรม 4 ดาวและรานอาหารท่ีเลือกใช ทีมงานไดทดลองใชบริการจริง เพ่ือใหลูกคา

ไดรับบริการที่ดีและเหมาะสม 
 แถมฟรี ! ซิมอินเตอรเน็ต และ ประกันสุขภาพ สบายใจตลอดการเดินทาง 
 รวมน้ําหนักกระเป�าไป-กลับ ทานละ 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 7 กิโลกรัม 
 ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
  



 

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร 
วันที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สนามบินเสียมเรียบ - ศาลองค เจกองคจอม – 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร - ลองเรือโตนเลสาบ - ชมโชวระบําอัปสรา  
  บริการอาหาร ( - / กลางวัน / เย็น) 
 
07.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (อาคารผูโดยสารขาออก) ช้ัน 3 ประตู 

1 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน ไทยแอรเอเชีย (FD) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกแกทุกทาน 

10.10 น. ออกเดินทางสูเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเที่ยวบินที่ FD610 (ไมรวม
อาหารบนเคร่ือง) 
11.10 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (เวลาทองถิ่นที่ประเทศ
กัมพูชา เทากับ  
  เวลาประเทศไทย) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าเรียบรอยแลว 
 

 
การอัพเกรดท่ีน่ังบนเคร่ือง (กรุณาสอบถามเจาหนาที่อีกคร้ัง) 

 HOT SEAT แถวที่ 1 ราคา 500 บาทตอทานตอเที่ยว (ไปกลับ 1,000 บาทตอทาน) 
 HOT SEAT แถวที่ 2-5 ราคา 400 บาทตอทานตอเที่ยว (ไปกลับ 800 บาทตอทาน) 
 

การซ้ือน้ําหนักกระเป�าเพ่ิม (ในแพคเกจทัวร มีใหแลว 20 กิโลกรัมตอทานตอเที่ยว) 
 ซื้อเพิ่ม 5 กิโลกรัม ราคา 100 บาทตอทานตอเท่ียว (รวมเปน 25 กิโลกรัมตอทานตอเที่ยว) 



 

 

 ซื้อเพิ่ม 10 กิโลกรัม ราคา 600 บาทตอทานตอเที่ยว (รวมเปน 30 กิโลกรัมตอทานตอเที่ยว) 
 ซื้อเพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 1,100 บาทตอทานตอเที่ยว (รวมเปน 40 กิโลกรัมตอทานตอ

เที่ยว) 
 *** กรณีอัพเกรดที่น่ังบนเคร่ือง และซ้ือน้ําหนักกระเป�าเพ่ิม จะตองรอกรุปคอนเฟรมเดินทาง

กอน จึงจะสามารถทําได *** 
  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
บาย นําทานเดินทางไปสักการะ ศาลองคเจกองคจอม ศาลขนาดเล็กที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางหามญาติ 2 องค องคสูงมีช่ือวา องคเจก องคเล็กมีช่ือวา องคจอม 
โดยมีตํานานเลาวา มีพี่นองสองคนช่ือ เจกและจอม เปนผูที่มีความสามารถในการรบ 
และมีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก จนกระท่ังวันหน่ึง ทั้งสองนอนหลับ
แลวไมต่ืนขึ้นมาอีกเลย บิดามารดาจึงสรางพระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค เพื่ออุทิศสวน
บุญสวนกุศลใหบุตรีทั้งสอง นอกจากน้ี ยังมีตํานานเลาขานวา ในยุคของเขมรแดง 
ทหารเขมรแดงตองการทําลายพระพุทธรูปที่เปนที่เคารพทางพระพุทธศาสนา จึงได
เดินทางมาที่องคเจกองคจอมเพื่อจะยกไปทําลาย แตยกเทาไรก็ยกไมขึ้น จึงละความ
พยายามไป ทําใหองคเจกองคจอมไดประดิษฐานอยูที่ศาลเจาแหงน้ีจนถึงปจจุบัน และ
ทั้งสององคนับเปนพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองเสียมเรียบ ในการสักการะองคเจ
กองคจอม จะใชดอกบัว 2 กํา พรอมธูปและเทียน  
(ยังไมรวมคาดอกไมธูปเทียน ชุดละ 2 USD) 

 



 

 

 
 

จากน้ัน นําทานไปเรียนรูประวัติศาสตรที่  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
ANGKOR NATIONAL MUSEUM (รวมคาเขาแลว + ไกดทองถิ่นบรรยาย) 
เปนพิพิธภัณฑทางโบราณคดีที่มี
ก า ร เก็ บ ส ะส ม เร่ือ งร าวท าง
ป ระวั ติ ศ าสตร เขม ร  ซึ่ ง มี ทั้ ง
พระพุทธรูป รูปปم�น ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของอารยธรรมเขมร
ในชวงประมาณศตวรรณที่ 9 ถึง
ศตวรรษที่ 14 และไดเปดใหเขาชมคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2550 ซึ่งใครที่ไดเขามาที่
พิพิธภัณฑแหงน้ีแลว จะรูสึกหลงใหลในประวัติศาสตรตางๆ ของเขมร 

 
จากน้ัน นําทุกทานลองเรือ ณ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล (รวมคา
ลองเรือแลว) ต้ังอยูตรงกลางของประเทศกัมพูชา ที่แหงน้ีเปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ประมาน 7,500 ตารางกิโลเมตร ยาว 150 
กิโลเมตร และมีความลึก 10 เมตร เปนทะเลสาบที่เกิดจากแมน้ําโขง ซึ่งคลอบคลุม



 

 

พ้ืนที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ไดแก กําปงธม กําปงชนัง โพธิสัตว พระตะบอง และ
เสี ยมราฐ ถือ เป น อู ข าว อู น้ํ าของชาวกัมพู ชา  เพ ราะอุดมสม บูรณ ไปด วย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธุปลามากถึง 200 ชนิด ระหวางทางที่เรือกําลังลองไป 
ทานจะไดสัมผัสกับภาพวิถีชีวิตของผูคนระแวกน้ี ซึ่งเปนคนกัมพูชาเช้ือสายเวียดนาม 
สวนใหญแลวจะประกอบอาชีพประมง แตในชวงที่น้ําแลงจะไมสามารถทําประมงได 
ชาวบานก็จะเปลี่ยนมาทํานา และทําเกษตรกรรมแทน ที่โตนเลสาบแหงน้ีจะมีโรงเรียน
กลางน้ํา เปนโรงเรียนที่ชาวเวียดนามมาสรางไวเพื่อทําการสอนหนังสือ และสอน
ภาษาใหกับเด็กๆ ในระแวกน้ี และชาวบานสวนใหญ จะนิยมอาศัยอยูในเรือนแพ 
เน่ืองจากตองยายถ่ินฐานตามการขึ้นลงของน้ํา 

   
 

  



 

 

เย็น รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่  2) เมนูพิเศษ! บุฟเฟ�ต
นานาชาติ พรอมชมการแสดงสุดพิเศษ ระบําพ้ืนบานและระบําอัปสรา 

 
 
นําทานเขาสูที่พัก TARA ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเลือกใช
โรงแรมเทียบเทาระดับ 4 ดาว (จะแจงช่ือโรงแรมใหทราบอีกครั้งในใบนัดหมาย) 

 
วันที่ 2 :  ปราสาทนครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบันทายสรี –  
   ปราสาทตาพรหม - ชอปปم�งตลาดซาจะ  บริการอาหาร (เชา / กลาง / เย็น) 
 
เชา  รับประทานอาหารอาหารเชาแบบบุฟเฟ�ต ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

จากน้ัน นําทานเดินทางไปทําบัตร ANGKOR PASS (รวมคาบัตรแลว) เพ่ือ
ใชเขาชมปราสาทตางๆ และนําทานเขาชม ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT) ซึ่ง
สถานที่แหงน้ีไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก และเปนสิ่งปลูก
สรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในโลก ที่หลายๆทานใหคําจํากัดความวา You must 
see ANGKOR WAT before you die. ปราสาทแหงน้ีสรางในสมัยพระเจาสุ
ริยวรมันที่ 2 เพื่อเปนปราสาทประจํารัชกาล โดยสรางขึ้นตามความเช่ือของลัทธิ
ไวษณพนิกาย ที่บูชาพระวิษณุหรือพระนารายณ ภายในปราสาทจึงเต็มไปดวยภาพ



 

 

แกะสลักที่เกี่ยวกับพระนารายณและองคอวตารของพระองค ปราสาทนครวัดใช
ระยะเวลาในการสรางประมาณ 100 ป โดยใชชางเปนพาหนะหลักในการลากหินมา
เพ่ือสรางปราสาทแหงน้ี และใชชางในการแกะสลักลวดลายของตัวปราสาทมากถึง 
5,000 คน ศิลปะตามผนังกําแพงในปราสาทจะถูกบอกเลาเร่ืองราวจากการแกะสลัก
ไวอยางมากมาย 

 
 

จากน้ัน นําทานเดินทางตอไปยังเมืองนครธม เพ่ือเขาชม ปราสาทบายน ปราสาท
แหงน้ีต้ังใจกลางนครธม ซึ่งหางจากปราสาทนครวัดเพียงเล็กนอย ปราสาทบายนถูก
สรางขึ้นในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 เปนศาสนสถานในพุทธศาสนนิกายมหายาน
ตามที่พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงเล่ือมใส ซึ่ง
เปนการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมคร้ังใหญ
ของอาณาจักร จากการสรางเทวาลัยให
เหลาทวยเทพในศาสนาฮินดู มาเปนพุทธ
ศาสนสถานใจกลางเมืองพระนคร ตัว
ปราสาทจะมี ลั กษณ ะพิ เศษ  โดยยอด



 

 

ปราสาทจะเต็มไปดวยรูปแกะสลักพระพักตรซึ่งมีทั้งหมด 54 ยอด แตไดพังทลาย
เหลือ 37 ยอด นักโบราณคดีตางถกเถียงเก่ียวกับพระพักตรเหลาน้ี บางก็วาเปนพระ
พักตรของพระพรหม บางก็วาเปนของทาวจตุโลกบาล หรือบางก็วาเปนของพระเจา
ชัยวรมันที่  7 ที่กําลังจองมองรอบทิศเพื่อดูแลอาณาประชาราษฎร นอกจากน้ี 
ปราสาทแหงน้ีจะประกอบดวย ระเบียงคต 2 ช้ัน คือ ช้ันนอกและช้ันใน ซึ่งช้ันนอกจะ
ถูกสรางกอนช้ันใน ตามเสาหินจะมีรูปแกะสลักของเหลานางอัปสร 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) 
บาย นําทานเขาชม ปราสาทบันทายสรี หรือ ที่ชาวกัมพูชาเรียกกันวา “บอนเตียสเรย” 

แปลวา ปราสาทของสตรีหรือป�อมสตรีน่ันเอง ปราสาทแหงน้ีถูกขนานนามวาเปน
ปราสาทที่งดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา สรางขึ้นในชวงตอนปลายของสมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ 4 และสรางแลวเสร็จในสมัย
พ ระ เจ า ชั ยวร มั นที่  5  โดยผู ท่ี ส ร า ง
ปราสาทแหงน้ีคือ พราหมณยัชญวราหะ 
เปนปราสาทที่มีขนาดเล็ก ประกอบดวย
ปราสาท 3 หลัง ไดแก ปราสาททางทิศใต
สรางถวายพระพรหม ทิศเหนือถวายพระ
วิษณุ และตรงกลางใหญที่สุดถวายพระ
ศิวะ ตัวปราสาทสรางจากหินทรายสีชมพูที่หายาก ลวดลายที่ประดับปราสาทน้ีถูก
แกะสลักไวอยางวิจิตรบรรจง ทําให
ภาพดูสงางามและมีชีวิตจิตใจ จึง
เปรียบปราสาทแหงน้ีวางดงาดด่ัง
อิสตรี จึงเปนที่มาของช่ือบันทายสรี 

 
จากน้ัน นําทานเขาชม ปราสาท
ตาพรหม  แห ง น้ี เป นปราสาท ยุค



 

 

ทายๆ ของอาณาจักรเขมร ตามหลักศิลาจารึกปรากฏช่ือของปราสาทแหงน้ีวา “ราช
วิหาร” แตช่ือตาพรหมถูกสันนิษฐานวาต้ังตามช่ือของคนแกที่เปนคนเฝ�าปราสาทเม่ือ
เร่ิมมีการบูรณะ ปราสาทตาพรหมถูกสรางขึ้นในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 สราง
ขึ้นเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแหพระมารดาของพระองค และเปนพุทธศาสนสถาน 
ซึ่งยังไดรับการยกยองจาก UNESCO ใหเปนมรดกโลกอีกแหงหน่ึงอีกดวย ปราสาท
แหงน้ีเหมือนเปนปราสาทที่อยูทามกลางธรรมชาติ ภายในปราสาทมีความซับซอน 
ความมีเสนหและความพิศวงดวยรากไมท่ีขึ้นปกคลุมปราสาทเอาไวยาวนานกวา 400 
ป นอกจากน้ีปราสาทตาพรหมยังถูกเลือกใหเปนหน่ึงในฉากของหนังภาพยนตรเร่ือง 
TOMB RAIDER อันโดงดังอีกดวย 

 
เย็น  รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 5) 

*** หมายเหตุ สําหรับกรุปเดินทางวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 
2563 (กรุปปใหม) จะรับประทานอาหารค่ําที่โรงแรม *** 
 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดซาจะ 
ห รื อ  ต ล า ด ไน ท ม า ร เก็ ต  (NIGHT 
MARKET) ใหทานไดอิสระชอปปم�งซื้อของ
ฝาก ของที่ระลึกมากมาย อาทิเชน เสื้อผา 
กระเป�า รองเทา พวงกุญแจ ผาทอ และ
นอกจากน้ียังมีสินคาพื้นเมือง เคร่ืองเงิน อัญ
มณี หรือของฝากที่เปนสัญลักษณของชาวกัมพูชาที่แกะสลักจากหินอยางสวยงาม อีก
ทั้งยังมีรานอาหาร เคร่ืองด่ืมตางๆ ใหทานไดลองทาน 

   
นําทานเขาสูที่พัก TARA ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเลือกใช
โรงแรมเทียบเทาระดับ 4 ดาว (จะแจงช่ือโรงแรมใหทราบอีกครั้งในใบนัดหมาย) 

 



 

 

วันที่ 3  กลุมปราสาทเกาะแกร (ปราสาทธม + ปราสาทลึงค + ปราสาทธม) - พนมกุเลน 
-  วัดพระองคธม - ศิวลึงคในแมน้ําศักด์ิสิทธิ์ - หนาผาพนมกุเลน –  

  สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)  บริการอาหาร (เชา / กลาง / เย็น) 
 
เชา  รับประทานอาหารอาหารเชาแบบบุฟเฟ�ต ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

นําทานเดินทางสู กลุมปราสาทเกาะแกร (รวมคาเขาแลว) อีกช่ือหน่ึง คือ นคร
โฉกครรคยาร หมายถึง เกาะแหงความรุงโรจน และปจจุบันถูกจัดต้ังใหเปนอุทยาน
แหงชาติ เกาะแกรแหงน้ีในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 4 ไดทรงสถาปนาขึ้นให
สถานที่แหงน้ีเปนราชธานีแหงอาณาจักรขอม มีกษัตริยปกครอง 2 พระองค แต
เป น ได เพี ย งระยะ ส้ันๆ เท า น้ัน  ส่ิ งก อสรางที่
หลงเหลืออยูไดแสดงถึงความยิ่งใหญของที่แหงน้ี 
เกาะแกรถือวาเปนที่ ต้ังกลุมปราสาทเกาโบราณ
มากมาย แตปจจุบันมีหลงเหลือใหเห็นไมมากนัด 
โดย 3 ปราสาทที่ไมควรพลาด คือ ปราสาทปรัม 
ปราสาทลึงค และปราสาทธม 
 
1 . ป ราสาทปรัม  ห รือป ราสาท พ ราห มณ  
(PRASAT PRAM) ซึ่งมาจากภาษาเขมร แปลวา 
หา ต้ังอยูทางทิศใตของกลุมปราสาทเกาะแกร เปน
ปราสาทหลังแรกตามเสนทางการทองเที่ยว ถูก
สรางขึ้นเพ่ือใชประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู โดยจะ
มีปราสาทสรางจากอิฐทรงศิขระจํานวน 3 หลัง 
โดยบางหลั งจะมีรากไมปกคลุม  จึงเปนจุดที่
นักทองเที่ยวชอบมาถายรูป สวนดานหนาอีก 2 
หลังจะเปนบรรณาลัย โดยบรรณลัยหลังแรกทาง
ซายมือสรางจากอิฐท่ีมีหลังคาเปนรูปทรงมณฑปหัวเกือกมาคลายซุมบัณชร มีหลังคา



 

 

คลุมโดยสมบูรณ ผิวของอาคารบรรณาลัย รวมทั้งปราสาทประธานยังคงปรากฏ
รองรอยของปูนปم�นที่ฉาบตกแตงไวอยางชัดเจน สวนบรรณาลัยดานขวา สรางขึ้น
ภายหลังจากการสถาปนาปราสาทไปแลว หรืออาจสรางในชวงปลายรัชสมัยของพระ
เจาชัยวรมันที่ 4 วัสดุที่ใชจึงแตกตางไปจากเดิม โดยใชหินศิลาแลงในการสราง
รูปแบบ คลายคลึงกับคูหาปราสาทลึงค ฐานลางก็เปนการกอแบบเรียบๆ ไม
เหมือนกับฐานของปราสาทอิฐ ที่มีการสลักลวดลายและการวางหินแบบพนมบาแค็ง  
 
2. ปราสาทลึงค ถือเปนสถานที่อันศักด์ิสิทธิ์ ถูก
สรางขึ้นเพ่ือใชประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู ภายใน
ปราสาทแหงน้ีดานในจะมีฐานโยนีขนาดใหญที่มี
ลวดลายแกะสลักเปนพรรณพฤกษารองรับศิวลึงค
ขนาดใหญที่ถูกแกะสลักลวดลายดวยเชนกัน ศิว
ลึงคที่อยูภายในปราสาทแหงน้ี ถือไดวาใหญที่สุดในกัมพูชา ในสวนของตัวกําแพงจะมี
รองรางน้ํา ซึ่งเช่ือกันวาเปนทางท่ีใหน้ําไหลผานออกมาดานนอก เพ่ือใหชาวบานไดนํา
น้ําน้ีไปบูชา กราบไหว เพราะถือวาเปนน้ําอันศักด์ิสิทธ์ิ 
 
3. ปราสาทธม เปนปราสาทหินทรายที่ต้ังอยูในเกาะแกร ถูกสรางดวยเทคนิคการ
เรียงหินขึ้นประกอบฐานและสรางใหเปนรูปทรงพีระมิดขั้นแบบขั้นบันไดสูง 7 ช้ัน 
ปราสาทแหงน้ีสรางเพื่อเปนปราสาทประจําพระราชอาณาจักรในสมัยของพระเจา
ชัยวรมันที่ 4 และบนยอดพีระมิดของปราสาทแหงน้ียังเปนท่ีประดิษฐานของ “ตรี
ภูวเนศวร” หรือศิวลึงคขนาดใหญ ซึ่งสันนิษฐานวามีความสูงถึง 4.5 เมตร แตปจจุบัน
ไมมีศิวลึงคอยูบนยอดปราสาทแลว ทานสามารถเดินข้ึนไปถายรูปที่ช้ัน 7 ได 



 

 

 
 
เท่ียง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ รานอาหารบริเวณหนาปราสาทธม *** 

(ม้ือที่ 7) 
*** หมายเหตุ เน่ืองจากรานอาหารในเกาะแกร จะมีเฉพาะรานอาหารแบบ
ทองถิ่น จึงขออนุญาตนําทานรับประทานอาหารบริเวณน้ี เพ่ือใหงายตอการ
เดินทางไป พนมกุเลน ตอไป 

 
 
  



 

 

บาย นําทุกทานเดินทางสู พนมกุเลน (รวมคาเขาแลว) โดยในรัชสมัยของพระเจาชัยวร
มันที่ 2 ไดยายเมืองหลวงมายังพนมกุเลน และไดทรงสถาปนาใหเปนศูนยกลางของ
เมืองหลวง โดยมีช่ือทางโบราณคดีคือ  “มเหนทรบรรพต” แปลวา ภูเขาของพระ
อินทรผู ย่ิงใหญ และพระองคไดปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริย พรอมกับประกาศ
อิสรภาพไมขึ้นกับชวา ทําใหพนมกุเลนเปนอาณาจักรขอมโบราณ ที่มีแหลงโบราณคดี
มากมายซอนอยูในป�าทึบ และกําลังเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวกัมพูชา ซึ่งมี
ความโดดเดนทางธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณลอมรอบดวยภูเขาและน้ําตก 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู วัดพระองคธม ซึ่ง
เปนวัดที่อยูในพนมกุเลน เปนสถานที่แสวงบุญ
ของชาวกัมพูชา โดยมีโบสถลอยฟ�า ซึ่งเปนที่
ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสนขนาดใหญ 
หรือพระนอน ที่ถูกแกะสลักจากสวนยอดของ
กอนหินขนาดใหญ นําทานสักการะพระนอน 
และพระศิวลึงค (ไมรวมดอกไมธูปเทียน) 

 
 

จากน้ัน นําทุกทานชม ศิวลึงคในแมน้ําศักด์ิสิทธ์ิ หรือเรียกวา ลําธารสหัส
ลึงค”ดวยคติไศวนิกายที่บูชาพระศิวะเปน
เทพสูงสุด ศิวลึงคจึงเปนตัวแทนของพระศิวะ 
ซึ่งบวงสรวงดวยการใชน้ํารดไปยังศิวลึงค 
ผานฐานโยนีที่เปนตัวแทนของพระแมอุมา น้ํา
ที่ไหลลงมาจึงถือเปนน้ําศักด์ิสิทธ์ิ ดังน้ัน เม่ือ
พระเจ า ชัยวรมันที่  2 สถาปนามหนทร
บรรพตขึ้นเปนศูนยกลางของอาณาจักร พนมกุเลนจึงเปนตัวแทนของเขาไกรลาส อัน
เปนที่สถิตแหงองคพระศิวะ ภายใตลําน้ําในเทือกเขาแหงน้ี จึงมีการสลักภาพศิวลึงค



 

 

จํานวนนับรอยพัน เพื่อใหสายน้ําที่ไหลผานเสมือนด่ังการบวงสรวงองคพระศิวะและ
พระแมอุมา รวมถึงสรางความศักด์ิสิทธ์ิใหสายน้ําที่จะไหลลงไปหลอเลี้ยงผูคนภายใน
ราชอาณาจักร สถานที่แหงน้ีจึงไดช่ือวาเปนตนน้ําที่รับน้ําจากฟ�า ไหลเปนลําธารผาน
แผนทับหลังรูปสลัก “ศิวลึงค” นับ 1,000 องค ทอดยาว 400 เมตร ซึ่งชาวกัมพูชา
เช่ือกันวาที่น่ีเปน “แมน้ําศักด์ิสิทธ์ิ” เพราะหากทานใดที่ไดมาที่น่ี และไดนําน้ําในแมน้ํา
แหงน้ีกลับไปบูชาหรือชําระลางรางกาย จะทําใหพบแตความสุขไปตลอด 

 
จากน้ัน นําทานชมวิวท่ี หนาผาลานหินพนมกุ
เลน จุดถายภาพหนาผาสูงท่ีเห็นวิวที่ลอมรอบ
ไปด วยความ เขี ยวขจี ขอ งต น ไม  เห็น วิว
ธรรมชาติของพนมกุเลน ไดเวลาอันสมควร นํา
ทานเดินทางกลับเขาตัวเมืองเสียมเรียบ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 
8) 

ได เวลาอันสมควร นําทุ กท าน เดินทางสู  
สนามบินเสียมเรียบ 

 
 
21.45 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย (FD) 

เที่ยวบินที่ FD619 (ไมรวมอาหารบนเคร่ือง) 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ   
 โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการ

ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันของสายบิน หรือภาษีสนามบิน 
 กรณีที่ทานตองซ้ือต๋ัว เชน ต๋ัวเครื่องบิน ต๋ัวรถทัวร ต๋ัวรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่

ทุกคร้ังกอนทําการซ้ือต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลา
บิน 

 
  



 

 

อัตราคาบริการ และเง่ือนไขตางๆ 

วันเดินทาง 
ขนาดกรุป 

(ทาน) 
ผูใหญ 

เด็กอายุต่ํา
กวา 12 ป  

มีเตียง 

เด็กอายุต่ํา
กวา 12 ป  
ไมมีเตียง 

พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

ราคาจอย
แลนด 

(ลูกคาซ้ือต๋ัว
เอง) 

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 
 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 2 ป คิดคาบริการ 1,200 บาท 
 กรณีจอยแลนด (ลูกคามีต๋ัวเครื่องบินอยูแลว) ตองรอกรุปคอนเฟรมเดินทางกอน โดยมี

ยอดจอง 10 ทานข้ึนไป จึงจะสามารถจอยแลนดได 
 
  



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดไปกลับพรอมคณะ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เสียมเรียบ 
 คาธรรมเนียมภาษีน้ํามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด และภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการ

บินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กิโลกรัม ตอ 1 ทาน 
 ที่พักโรงแรมตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร หรือเทียบเทา จํานวน 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน 
 อาหารตามที่โปรแกรมทัวรระบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามที่โปรแกรมทัวรระบุ  
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามที่โปรแกรมทัวรระบุ 
 หัวหนาทัวรและไกดทองถ่ินนําเที่ยวตามโปรแกรมทัวร 
 ประกันการเดินทาง คุมครองกรณีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ

คุมครองการรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยวงเงิน 500,000 บาท 
(เง่ือนไขเปนไปตามที่กรมธรรมกําหนด) ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว และ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย 
 คาธรรมเนียมสําหรับผูถือหนังสือเดินทางตางชาติ คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคน

ตางชาติ (Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 
 คาธรรมเนียมวีซากัมพูชา และรูปถาย 2 น้ิว 2 รูป กรณีลูกคาที่ถือพาสปอรตตางชาติ 

(กรุณาสอบถามอีกคร้ัง) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่โปรแกรมทัวรระบุ เชน คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มเอง 

คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ต คามินิบาร คาซักรีด เปนตน 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประทวง การ

จลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง



 

 

และเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไวทานละ 20 
กิโลกรัม 

 คาทิปไกดทองถ่ิน และคนขับรถ ยอดรวม 600 บาทตอลูกคา 1 ทาน ตลอดการเดินทาง 
เด็กอายุมากกวา 2 ป เก็บคาทิปเทาผูใหญ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรใหตามความพึงพอใจ (ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถ) 
เง่ือนไขการจองทัวร 

 กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันกอนเดินทาง พรอมชําระเงินมัด
จําทานละ 5,000 บาท 

 สงหนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลืออยางนอย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 
ใหกับเจาหนาที่ทางอีเมลหรือไลน 

 ชําระเงินสวนที่เหลือ อยางนอย 21 วันกอนเดินทาง มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติและไมคืนเงินไมวากรณีใดๆ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร 

 ยกเลิกการจองทัวร 45 วันกอนเดินทาง บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน ใน
กรณีวันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจํา
ในทุกกรณี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการจองทัวร 30 - 45 วันกอนเดินทาง หักคาทัวรมัดจําทัวร 50% 
 ยกเลิกการจองทัวรนอยกวา 30 วันกอนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาทัวร

ทั้งหมดในทุกกรณี 
 สําหรับทานที่ถือหนังสือเดินทางตางชาติ และทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผาน

แลว และมีการยกเลิกการเดินไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจํา
ทั้งหมด 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางทานอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนใน
ประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร เน่ืองจากการเจ็บป�วย 

 กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล และทาง
บริษัทฯ จะเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป ทั้งน้ี ทานจะตองชําระคาใชจายที่
เกิดขึ้นตามจริง 

 กรณีเจ็บป�วยกะทันหันเพียง 7 วันทําการกอนเดินทางหรือนอยกวา ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 

1. คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 30 วันกอน
การเดินทาง 

2. รายการทัวรน้ีเปนการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 

3. กรณีที่ทานตองซ้ือต๋ัวตางๆ เชน ต๋ัวเครื่องบิน ต๋ัวรถทัวร ต๋ัวรถไฟ กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการซื้อต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่
ทานซ้ือต๋ัวโดยไมแจงใหทราบ เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

 

4. ในกรณีที่ทางประเทศกัมพูชาสั่งใหใชวีซา หรือทานไมไดรับผลการอนุมัติวีซาเขาประเทศ
กัมพูชา ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวี
ซาเพ่ิมเติมตามจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกับทางศูนยรับยื่นวีซาประจํา
ประเทศไทย 

5. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยางนอย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และบริษัท
ฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบหาก
อายุหนังสือเดินทางเหลือไมถึง 6 เดือนและไมสามารถเดินทางได 

6. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร 
และไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

7. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 

8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
9. เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางในคณะน้ันๆ เปนสําคัญ 
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น จากเหตุการณที่เกิดจากการ

ยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การ
ปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกประเทศจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

12. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

13. กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย โดยมีการระบุชัดเจนวา ทานสามารถ
เดินทางไปตางประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

14. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากหนังสือเดินทางของทานไมตรงกับใบหนา
ปจจุบัน ถึงแมจะยังไมหมดอายุก็ตาม ซึ่งอาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศ
ได เชน จากการทําศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทํา
พาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร 

15. กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

16. หากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามที่โปรแกรมทัวรระบุไว  หรือ
ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เชน ไม
เที่ยวบางรายการ ไมทานอาหารบางม้ือ ถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกรองขอคืน
คาบริการได เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระเงินใหกับบริษัทฯ ตัวแทนตางประเทศแบบเหมา
จายกอนการเดินทางเรียบรอยแลว ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

17. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญ
หาย หรือชํารุดจากสายการบิน 

18. ทานตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตางๆ 
ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตนเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิด
ความไมพึงพอใจในสินคาทีท่านไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 



 

 

19. ทานตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บและดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตางๆ ของทานอยาง
ระมัดระวัง ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิน
สวนตัว ของมีคาตางๆ ของทานระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากทานเอง 

20. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 

21. ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน 
หรือคืนเงิน และไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

22. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และสัมภาระระหวางการเดินทาง 
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือการโจรกรรม 

23. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ 
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

24. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทาง
จริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 

25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่ เก่ียวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี และพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่
เดินทางไป 

26. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืนๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืนๆ ที่เขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เก่ียวของ หรือ
มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 



 

 

27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ 
ของบริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติส้ินสุดสมบูรณ 

28. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ และประทับตราเทาน้ัน 

29. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 
เอกสารที่ใชในการประกอบการย่ืนวีซากัมพูชา  

(กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางตางประเทศ) 
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเลมเหลืออยางนอย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 
2. รูปถายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป 
3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซา ขอที่สนามบิน 
4. คาธรรมเนียมวีซา ทานละ 36 USD (เช็คที่สนามบินเสียมเรียบอีกคร้ัง) 

*** ทานสามารถทํา e-VISA ไดดวยตนเอง ผานทางเว็บไซต 
https://www.evisa.gov.kh/  

 
 

หากทานชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดเรียบรอยแลว ทางบริษัทถือวาทานรับทราบเง่ือนไข
ทั้งหมด 


