
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทาง : กุมภาพนัธ ์–มีนาคม 2563 
 
 

 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดเพรีย 
  พรหมรัตน์-โชว์ระบ านางอัปสร-ช้อปป้ิงตลาดซาจ๊ะ 
09.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน LANMEI AIRLINES 

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกนัเอง  
11.20 น. น าคณะเดินทางสูเ่สียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ671  
12.35 น. เคร่ืองแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลกูค้าไม่ต้องลงจากเคร่ือง 
13.30 น. เดินทางต่อสูเ่มืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ671 
  (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง)  
14.10 น. ถึง เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสมัภาระเรียบร้อย จากนัน้น าท่านขึน้

รถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ น าท่านสกัการะ ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม (เปร๊ียะอองเจ๊ะข



เปร๊ียะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง ของเสียมเรียบ ชาวบ้านและ
นกัท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สกัการะและขอพร  ตามประวตัิเล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมี
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วนัหนึ่งหลงัจากไปท าบุญกลบัไปก็นอนหลบัไม่ตื่นขึน้มาอีก บิดา
มารดามีความเสียใจ และอาลยักบัลกูสาวทัง้สองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพทุธรูปขึน้มาสององค์ องค์ใหญ่
นามว่าองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม เป็นพระพทุธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่
ให้ความเคารพนบัถือเป็นอย่างมาก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดเพรียพรหมรัตน์ (Preah Prohm Rath) เป็น
วดัสร้างใหม่ของกัมพูชา ภายในพระวิหารของวดัมีพระนอนศกัด์ิสิทธ์ิที่สร้างด้วยกาบเรือของพระชื่อดงัที่ชื่อว่า 
Preah Ang Chong Han Hoy ที่เป็นที่เคารพสกัการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตัง้แต่สมยั พ.ศ.1900
ภายในโบสถ์มีพระประธานที่ถกูสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางด้านหลงัพระองค์ใหญ่นัน้ นกัท่องเที่ยว
ก็จะได้พบพระนอน ที่นอนซ่อนตัวอยู่ด้านหลงัอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับ
ตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะแบบใหม่ที่ศิลปินแนวใหม่ของกัมพูชาสร้างสรรค์ขึน้มีเอกลกัษณ์
แตกต่างตรงเลน่ความนนูต ่าที่ยื่นออกมาจากฝาผนงัให้ดมูีมิติมากขึน้ 

เย็น รับประทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมชม การแสดงชุดระบ าอัปสร  ศิลปะพืน้บ้านที่สวยงาม

และการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจ า 

 จากนัน้น าทุกท่าน ช้อปป้ิงที่ตลาดซาจ๊ะ  ให้ท่านเลือกซือ้ของฝากอาทิ เสือ้ผ้า กระเป๋า ผ้าทอ ของฝากพวก
พวงกญุแจและอื่นๆ เคร่ืองเงิน อญัมณี นอกจากการซือ้ของฝากแล้ว ท่านลองชิมปาเตที่มีขายอยู่ทัว่ไปในเมือง
เสียมเรียบ 

  พักที่  โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่สอง  ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
09.00 น. น าท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมยัพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) 

เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลกั  ภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก 
จากนัน้น าท่านชม ปราสาทบันทายส าเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึน้ในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์
ปราสาทคล้ายกบัปราสาทหินพิมาย และน าท่าน เดินทางสู ่ปราสาทตาพรหม ซึง่สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระ
เจ้าชยัวรมนัที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวดัในพทุธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลงั
มาก นกัท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนีม้ากพอสมควร น าคณะ เดินทางสู่ เมืองพระ นครธม น า
ท่านเข้าชม ปราสาทบายน สมัผสั”รอยยิม้บายน”เป็นศนูย์กลางของนครธมเป็นสดุยอดปราสาทของเขมรใน
ยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หัน
ออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน  เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้า
ชยัวรมนัที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดลูึกลบัเหมือนอยู่
ในเขาวงกต  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
เดินทางสู ่“มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลกในรอบพนัปีชมภาพแกะสลกัหินทรายนนูต ่า
ที่ระเบียงคตทัง้ 4 ด้าน ซึง่แกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทพัของชาวขอม,ภาพการกวน
เกษียรสมทุร  
ส่วนท่านใดท่ีสนใจกิจกรรมในการขึน้บอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็น
บอลลูนท่ีอยู่ กับท่ี จะขับเคลื่อนขึน้ลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพืน้ดิน ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประ
มาร 10-15 นาท่ี ก็ลงกลับคืนสู่พืน้ดิน  สถานท่ีอยู่บริเวณถนนตรงทางเข้าปราสาทนครวัดไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะน าให้ชมตอนเย็นจะได้รูปภาพท่ีสวยกว่า เพราะดวงอาทิตย์อยู่ทาง



ทิศตะวันตกแล้ว รับรองว่าท่านจะได้รูปภาพท่ีสวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอน***ค่าใช้จ่ายในการขึน้
บอลลูน ท่านละ 1,000 บาท *** (การขึน้บอลลูน ขึน้อยู่ กับสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิด
ให้บริการจ้า) 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นท่ี NIGHT MARKET  
  พักที่  โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสาม  เสียมเรียบ-กรุงเทพ 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
08.15 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินLANMEI AIRLINES  เที่ยวบิน LQ670  
 แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ี พนมเปญ(เคร่ืองแวะท่ีกรุงพนมเปญประมาณ 1 ชมลูกค้าไม่ต้องลงจากเคร่ือง ) 

(ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ 

***หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยค านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก *** 
 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่านมีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 
12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

 

8 – 10 FEB 20 8,999 8,999 8,999 2,500 
21 – 23 FEB 20 7,999 7,999 7,999 2,500 
13 – 15 MAR 20 7,999 7,999 7,999 2,500 
27 – 29 MAR 20 7,999 7,999 7,999 2,500 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัสายการบินLANMEI AIRLINE น า้หนกักระเป๋า ถือขึน้เคร่ือง ไม่เกนิ 7 โล และโหลด 
สมัภาระใต้ท้องเคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง     
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆๆตามรายการที่ระบ ุ
-ค่าอาหารที่ระบตุามในรายการ 
-ค่าที่พกัในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอร์กรีน หรือ เทียบเท่า   
-ประกนัชีวิต  1,000,000  / อบุตัิเหต ุ500,000 บาท 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ***กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องขอวีซ่า VISA ON ARRIVAL กรุณาติดต่อสอบถามค่าธรรมเนียมกับเจ่าหน้าที่
ก่อนส ารองที่น่ังทุกครัง้  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่ งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 



 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ  1,200  บาท/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ภายใน 1 วนัหลังการจอง 

• ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วง
เทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วัน) 

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 
เงื่อนไขอื่น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วย 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท า
การออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋ วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ
ปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

• บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เท่ียวบิน , ราคาและ
รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

• หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 



• ทางบริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด 
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน หรือ ท่ีสาธารณะ
ต่างๆๆในระหว่างการเดินทาง  

• ตั๋วเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางได้ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้ 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมด 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมด 

• รายการทัวร์นีเ้ป็นราคาทัวร์โปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  

 

 


