
         

 
  
 
 
  
 

 
 

พเิศษ….ส ำหรับลูกค้ำ แกรนด์ ฮอลเิดย์เท่ำน้ัน !! 
 ลูกค้ำ 10 ท่ำน รถในกมัพูชำปรับเป็นรถบัส 25 ที่นั่ง รถดแีอร์เยน็ น่ังสบำยไม่แออดั  

บริกำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง ไทย – กมัพูชำ แบบ VIP  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สักกำระ องค์เจก็ องค์จอม  “ศำลยำยเทพ” 

 เพ่ือขอพร ให้ค้ำขำยร ่ำรวย และขอให้ธุรกจิประสบควำมส ำเร็จ  
ล่องเรือโตนเลสำบ ปรำสำทบันทำยสรี ปรำสำทตำพรหม 

บริกำรอำหำรรสเลศิ ทั้งอำหำรไทย และอำหำรสำกล เตม็อิม่กบับุฟเฟ่ต์ นำนำชำต ิ
พร้อมชมโชว์อปัสรำ วฒันธรรมพืน้บ้ำนสุดอลงักำร 

พกัโรงแรมหรูระดบั 4 ดำว พร้อมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย 



         

ก ำหนดกำรเดินทำง  เมษำยน – สิงหำคม 2560 
 
 
 

04.00 น. พร้อมกันที่ ป๊ัมน ้ำมัน ปตท. วิภำวดี (ตรงข้ำม มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย )  เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำร
ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นรถ เพ่ือออกเดินทำงสู่ ตลำดโรงเกลือ อ ำเภอ อรัญ
ประเทศ จังหวดัสระแก้ว 
 ** อสิระอำหำรเช้ำ ตำมอธัยำศัย 

08.30 น. เดินทำงถึง ตลำดโรงเกลือ ผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมือง แบบ VIP จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ 
 
 
 
 
 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร 
 น าท่าน กราบสักการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าเมืองเสียบเรียบ องค์เจ็กและองค์จอม ตั้ งอยู่ใกล้กับ

พระราชวงัของสมเด็จพระเจา้นโรดมสีหนุวรมนั ติดกบับริเวณสวนหลวงเอกราชใจกลางเมืองเสียม
เรียบ มีลกัษณะเป็นศาลาก่อข้ึนดว้ยอิฐถือปูนขนาดกลางภายในศาลามีรูปป้ันสัมฤทธ์ิของพระองคเ์จ็ก
พระองคจ์อมประทบัในท่ายืนอยูเ่คียงคู่กนั ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีประชาชนชาวกมัพูชาจากทัว่ทุกสาระทิศ
เดินทางน าดอกไมม้ากราบสักการะบูชากนัอยา่งคบัคัง่ตลอดทั้งวนั  ประมาณน้ีไดไ้หม  จากนั้นน าทุก
ท่านสักการะบูชา ศำลยำยเทพ เทพผูค้อยปกป้องเมืองเสียมเรียบไวใ้ห้รอดพน้จากขา้ศึกและศตัรูผูท่ี้จะ
เขา้มารุกราน โดยมีความเช่ือวา่ ผูใ้ดก็ตามท่ีไดส้ักการบูชาหรือขอพรต่างๆจากท่าน พรนั้นจะสัมฤทธิผล
ตามค าขอ   ดงัจะเห็นไดว้า่ นกัธุรกิจ หรือพอ่คา้แม่คา้ ต่างนิยมเดินทางมาสักการะ เพื่อขอพร ให้คา้ขาย
ร ่ ารวย และขอให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ จากนั้นน าท่านชม วัดใหม่ สถานท่ีเก็บรวบรวมกระดูกใน
สมยัสงครามกลางเมือง เดินทางล่องเรือ โตนเลสำบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ ท่ีสุดในภาคพื้นเอเชีย 
ล่องเรือ ชมวถีิชีวติชาวบา้นสองฟากฝ่ังและชมพระอาทิตยต์ก ประทบัใจกบัภาพบรรยากาศ 

 
เยน็   รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – ตลำดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - วดัใหม่ - องค์เจ็ก – องค์จอม - โตนเลสำบ 



         

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ที ่โรงแรม GLODIANA ANGKOR HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 
 
 
 

‘ 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

  
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทบันทำยศรี หรือ บันเตเสร็ย ให้ท่านไดเ้ยี่ยมชมปราสาทสีชมพูท่ีสวยงามใน
ดา้นการแกะสลกั ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 5 บนัทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือ ท่ีพกัส าหรับสตรี เช่ือ
กนัว่าเป็นท่ีพกัอาศยัของนางสนมก านลั โดยเป็นสถานท่ีตอ้งห้ามส าหรับบุรุษเพศ และเดินทางต่อยงั 
นครวัด  (ANGKOR WAT) ชมปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่มากถึง 200,000 ตารางเมตร ปราสาทสูง 60 
เมตร ยาว 100 เมตร และกวา้ง 80 เมตร มีปราสาท 5 หลงัตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติศูนยก์ลางจกัรวาล มี
ก าแพงดา้นนอกยาวดา้นละ 1.5 กิโลเมตร มีคูน ้ าลอ้มตามแบบมหาสมุทรบนสวรรคท่ี์ลอ้มรอบเขาพระ
สุเมรุ เป็นแผนผงัท่ีถือวา่เป็นววิฒันาการขั้นสุดยอดของปราสาทขอม 
 
 
 
 
 

 
 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ นครธม (ANGKOR THOM) ภายในนครธมมีปราสาทหลายปราสาท ทางเข้ามีรูป
แกะสลกัของเหล่ายกัษ์ท่ีก าลงักวนกระเสียรสมุทร น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทบำยน ต่ืนตะลึงกบัภาพ
จ าหลกัพระพกัตร์ของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร ภาพแกะสลกันูนต ่าแสดงถึงเร่ืองราวการท าสงคราม
ระหว่างขอมกบัจาม น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทตำพรหม ทางเขา้ปราสาทจะร่มร่ืนดว้ยพรรณไม ้ประตู
ทางเขา้มีการแกะสลกัรูปหนา้พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 อยูด่ว้ย  น าท่านเขา้ชมตวัปราสาทท่ีมีตน้ไมเ้ขา้ท าลาย
จนเกิดศิลปะท่ีสวยงามโดยมีภาพยนตร์ฮอลลีวู๊ดและสารคดีมาถ่ายท าหลายเร่ือง เช่น เร่ือง TOMM 
RIDER น าท่านข้ึนชมวิวเบ้ืองสูง บนพนมเขำบำเค็ง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ ปราสาทพนมบาเค็ง แต่ละชั้นและ
ฐานปราสาทลอ้มรอบด้วยปราสาทหลงัเล็กๆ รวมทั้งหมด 109 หลงั นกัท่องเท่ียวมกัจะปีนข้ึนไปบน

วนัทีส่อง  เสียมเรียบ - ปรำสำทบันทำยศรี - นครวดั - นครธม – ปรำสำทบำยน - ปรำสำทตำพรหม -     

พนมบำเคง็ 



         

ปราสาทเพื่อรอชมและถ่ายภาพพระอาทิตยข้ึ์นและตก ปราสาทหลงัน้ีสร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 9 
ถึงตน้ศตวรรษท่ี 10 เพื่อบูชาพระศิวะ 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร   บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ต์นำนำชำติ พร้อมชมกำรแสดงพื้นเมือง 
ระบ ำนำงอปัสรอนัตระกำรตำ อ่อนช้อยสวยงำม  
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ที ่โรงแรม GLODIANA ANGKOR HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั     
 น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดซำจ๊ะ เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาทิเช่น ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายนครวดั   
 หิน-ไมแ้กะสลกั และสินคา้พื้นเมือง  เพื่อเป็นของฝากคนทางบา้น 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร 
   น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ ตลำดโรงเกลือ    
14.30 น.   เดินทำงถึงด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดโรงเกลือ  
17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพมหำนคร  

** อสิระอำหำรเยน็ ตำมอธัยำศัย 
21.00 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพมหำนคร ส่งท่ำนที ่ป๊ัมน ำ้มัน ปตท. วภิำวดี (ตรงข้ำม มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย)  

โดยสวสัดิภำพ  พร้อมควำมประทบัใจ 
 

 

************ หมำยเหตุ : โปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมเหมำะสม ********** 

ข้อควรควรทรำบ  
 ส ำหรับท่ำนทีต้่องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำยก่อนท ำกำร

ออกตั๋ว เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

วนัทีส่ำม  ช้อปป้ิงตลำดซำจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลำดโรงเกลือ -  กรุงเทพฯ 



         

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 

พกัเดี่ยว 

 พกักบั 

1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

มีเตียง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่

ไม่มี

เตียง 

6 – 8 เม.ย.60 (วนัจกัรี) 7,500 7,500 7,000 6,500 2,500 
13-15 เม.ย.60 (วนัสงกรำนต์) 7,500 7,500 7,000 6,500 2,500 

21 – 23 , 28-30 เม.ย.60 6,900 6,900 6,400 5,900 2,500 
29 เม.ย. – 1พ.ค.60, 5 – 7 พ.ค. 60 7,900 7,900 7,900 7,900 2,500 

15 – 17 พ.ค.60 7,500 7,500 7,500 7,500 2,500 
26 -28 พ.ค.60 7,900 7,900 7,900 7,900 2,500 
5 – 7 มิ.ย.60 7,500 7,500 7,500 7,500 2,500 
16 – 18 มิ.ย.60 7,900 7,900 7,900 7,900 2,500 
26 – 28 มิ.ย.60 7,500 7,500 7,500 7,500 2,500 

8 – 10, 21 – 23 ก.ค.60 7,900 7,900 7,900 7,900 2,500 
31 ก.ค. – 2 ส.ค.60 7,500 7,500 7,500 7,500 2,500 
12 – 14 ส.ค.60 7,900 7,900 7,900 7,900 2,500 
28 – 30 ส.ค.60 7,500 7,500 7,500 7,500 2,500 

 

 

อตัรำนีร้วม  
 ค่ารถตูป้รับอากาศ ไป–กลบั กรุงเทพฯ – โรงเกลือ – กรุงเทพฯ 
 ค่าผา่นด่านแบบ VIP ทั้งด่านไทย และ ด่านกมัพูชา 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เน่ืองจากบริษทัฯ ต้องจองและซ้ือตัว๋

ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 



         

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่า VISA ส าหรับ ชาวต่างชาติ  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน, มาตรฐานวนัละ 100 บาท  X 3 วนั = 300 บาท 

 
เง่ือนไขกำรเดินทำง 
 ออกเดินทำง 10 ท่ำนข้ึนไป ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ มีไกดท์อ้งถ่ินพูดไทยดูแลตลอดการเดินทางในกมัพูชา รถท่ีใชใ้นกมัพูชา

เป็นรถ บสั 25 ท่ีนัง่   
 กรณเีดินทำง 7 - 9 ท่ำน รำคำทวัร์ท่ำนละ 7,900 บำท  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองทีน่ั่งและช ำระเงิน 
กรุณำมัดจ ำ 2,500 บำท / ท่ำน   หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้ำบัญชี 
ธนำคำร    ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี          นำย โสฬส ศิริวลัลภ 
 เลขทีบ่ัญชี       175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 ค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช ำระก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 
พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านท่ีตอ้งการเดินทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้นหรือส่งส าเนาหน้า      
หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทาง



         

ตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
 

กำรยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า REFUND ได ้ผูเ้ดินทางตอ้ง

รอเงินค่า REFUND ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบ

ของแต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจท าให้ไม่ได้ห้องพกัติดกนัตามท่ี
ตอ้งการ  

 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพิ่มเตียงเสริมให ้(EXTRA BED)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว 

และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะ

เปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก

ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

 
 


