บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิม่ กับบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
พร้ อมชมโชว์อปั สรา วัฒนธรรมพืน้ บ้ านสุ ดอลังการ
ลูกค้า 10 ท่ าน รถในกัมพูชาปรับเป็ นรถบัส 25 ที่นั่ง รถดีแอร์ เย็น นั่งสบายไม่ แออัด
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้ อมสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย

สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม “ศาลยายเทพ”
เพื่อขอพร ให้ ค้าขายร่ารวย และขอให้ ธุรกิจประสบความสาเร็จ
ล่องเรื อโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม

กาหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2561

วันแรก
04.00 น.
08.30 น.

กรุงเทพ ฯ – ตลาดโรงเกลือ - เสี ยมเรียบ - วัดใหม่ - องค์ เจ็ก – องค์ จอม - โตนเลสาบ
พร้ อมกันที่ ปั๊มน้ามัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ าม มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ) เพื่อออกเดินทางสู่ ตลาด
โรงเกลือ อาเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว *อิสระอาหารเช้ าตามอัธยาศัย*
เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเสี ยมเรียบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า น กราบสั ก การะบู ช าสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ประจาเมื องเสี ยบเรี ย บ องค์ เจ็ กและองค์ จอม ตั้ง อยู่ใ กล้กบั
พระราชวังของสมเด็จพระเจ้านโรดมสี หนุ วรมัน ติดกับบริ เวณสวนหลวงเอกราชใจกลางเมื องเสี ยม
เรี ยบ มีลกั ษณะเป็ นศาลาก่อขึ้นด้วยอิฐถือปูนขนาดกลางภายในศาลามีรูปปั้ นสัมฤทธิ์ ของพระองค์เจ็ก
พระองค์จอมประทับในท่ายืนอยูเ่ คียงคู่กนั ซึ่ งในแต่ละวันจะมีประชาชนชาวกัมพูชาจากทัว่ ทุกสาระทิศ
เดินทางนาดอกไม้มากราบสักการะบูชากันอย่างคับคัง่ ตลอดทั้งวัน ประมาณนี้ ได้ไหม จากนั้นนาทุก
ท่านสักการะบูชา ศาลยายเทพ เทพผูค้ อยปกป้ องเมืองเสี ยมเรี ยบไว้ให้รอดพ้นจากข้าศึกและศัตรู ผทู ้ ี่จะ
เข้ามารุ กราน โดยมีความเชื่อว่า ผูใ้ ดก็ตามที่ได้สักการบูชาหรื อขอพรต่างๆจากท่าน พรนั้นจะสัมฤทธิ ผล
ตามคาขอ ดังจะเห็นได้วา่ นักธุ รกิจ หรื อพ่อค้าแม่คา้ ต่างนิ ยมเดินทางมาสักการะ เพื่อขอพร ให้คา้ ขาย
ร่ ารวย และขอให้ธุรกิ จประสบความสาเร็ จ จากนั้นนาท่านชม วัดใหม่ สถานที่เก็บรวบรวมกระดูกใน
สมัยสงครามกลางเมือง เดิ นทางล่ องเรื อ โตนเลสาบ ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ ใหญ่ ที่ สุดในภาคพื้นเอเชี ย
ล่องเรื อ ชมวิถีชีวติ ชาวบ้านสองฟากฝั่งและชมพระอาทิตย์ตก ประทับใจกับภาพบรรยากาศ

เย็น

รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่ านด้ วยบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ พร้ อมชมการแสดงพื้นเมือง
ระบานางอัปสรอันตระการตา อ่อนช้ อยสวยงาม
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ที่ โรงแรม GLODIANA ANGKOR HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง

เสี ยมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม – ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม พนมบาเค็ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี หรื อ บันเตเสร็ย ให้ท่านได้เยี่ยมชมปราสาทสี ชมพูที่สวยงามใน
ด้านการแกะสลัก ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรื อ ที่พกั สาหรับสตรี เชื่อ
กันว่าเป็ นที่พกั อาศัยของนางสนมกานัล โดยเป็ นสถานที่ตอ้ งห้ามสาหรับบุรุษเพศ และเดิ นทางต่อยัง
นครวัด (ANGKOR WAT) ชมปราสาทที่ มีขนาดใหญ่มากถึ ง 200,000 ตารางเมตร ปราสาทสู ง 60
เมตร ยาว 100 เมตร และกว้าง 80 เมตร มีปราสาท 5 หลังตั้งอยูบ่ นฐานสู งตามคติศูนย์กลางจักรวาล มี
กาแพงด้านนอกยาวด้านละ 1.5 กิโลเมตร มีคูน้ าล้อมตามแบบมหาสมุทรบนสวรรค์ที่ลอ้ มรอบเขาพระ
สุ เมรุ เป็ นแผนผังที่ถือว่าเป็ นวิวฒั นาการขั้นสุ ดยอดของปราสาทขอม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ นครธม (ANGKOR THOM) ภายในนครธมมีปราสาทหลายปราสาท ทางเข้ามีรูป
แกะสลักของเหล่ายักษ์ที่กาลังกวนกระเสี ยรสมุ ทร นาท่านเดิ นทางสู่ ปราสาทบายน ตื่ นตะลึ งกับภาพ
จาหลักพระพักตร์ ของพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวร ภาพแกะสลักนู นต่ าแสดงถึงเรื่ องราวการทาสงคราม
ระหว่างขอมกับจาม นาท่านเดิ นทางสู่ ปราสาทตาพรหม ทางเข้าปราสาทจะร่ มรื่ นด้วยพรรณไม้ ประตู
ทางเข้ามีการแกะสลักรู ปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยูด่ ว้ ย นาท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีตน้ ไม้เข้าทาลาย
จนเกิ ดศิ ล ปะที่ ส วยงามโดยมี ภาพยนตร์ ฮอลลี วู๊ดและสารคดี ม าถ่ า ยท าหลายเรื่ อง เช่ น เรื่ อง TOMM
RIDER นาท่านขึ้นชมวิวเบื้องสู ง บนพนมเขาบาเค็ง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ ปราสาทพนมบาเค็ง แต่ละชั้นและ
ฐานปราสาทล้อมรอบด้วยปราสาทหลังเล็กๆ รวมทั้งหมด 109 หลัง นักท่องเที่ ยวมักจะปี นขึ้ นไปบน
ปราสาทเพื่อรอชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ข้ ึนและตก ปราสาทหลังนี้ สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 9
ถึงต้นศตวรรษที่ 10 เพื่อบูชาพระศิวะ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ที่ โรงแรม GLODIANA ANGKOR HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน
14.30 น.
17.00 น.
21.00 น.

ช้ อปปิ้ งตลาดซาจ๊ ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดซาจ๊ ะ เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้ อยืดลายนครวัด
หิน-ไม้แกะสลัก และสิ นค้าพื้นเมือง เพื่อเป็ นของฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางกลับสู่ ตลาดโรงเกลือ
เดินทางถึงด่ านตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดโรงเกลือ
นาท่ านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร ** อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
เดินทางถึงกรุ งเทพมหานคร ส่ งท่ านที่ ปั๊มนา้ มัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ าม มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย)
โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
************ หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามเหมาะสม **********

ข้ อควรควรทราบ
• สาหรับท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขายก่ อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่าบริการ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี

ผู้ใหญ่ พัก
กาหนดการดินทาง

5 - 7 พฤศจิกายน 61
16 – 18 พฤศจิกายน 61

ห้ องละ 2
ท่าน

1 ผู้ใหญ่

6,500
6,900

6,500
6,900

พักกับ

พักกับ 2
ผู้ใหญ่
มีเตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

พักเดี่ยว

6,500
6,900

6,000
6,500

2,200
2,200

30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 61
5 - 7 ธันวาคม 61 (วันพ่อ)
8 - 10 ธันวาคม 61 (วันรัฐธรรมนูญ)
14 – 16 ธันวาคม 61
21 – 23 ธันวาคม 61
25 – 27 ธันวาคม 61 (วันคริสต์ มาส)
29 – 31 ธันวาคม 61 (วันปี ใหม่ )
30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 2562
(วันปี ใหม่ )
11 – 13 มกราคม 62
14 – 16 มกราคม 62
25 - 27 มกราคม 62
29 - 31 มกราคม 62
8 – 10 กุมภาพันธ์ 62
18 – 20 กุมภาพันธ์ 62(วันมาฆบูชา)
22 – 24 กุมภาพันธ์ 62
4 – 6 มีนาคม 62
15 – 17 มีนาคม 62
19 – 21 มีนาคม 62
29 – 31 มีนาคม 62
6 – 8 เมษายน 62 (วันจักรี)

6,900
7,200
7,200
6,900
6,900
7,200
9,900

6,900
7,200
7,200
6,900
6,900
7,200
9,900

6,900
7,200
7,200
6,900
6,900
7,200
9,900

6,500
6,800
6,800
6,500
6,500
6,800
9,500

2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
4,200

9,900

9,900

9,900

9,500

4,200

6,900
5,900
6,900
6,500
6,900
7,200
6,900
5,900
6,900
6,500
6,900
7,200

6,900
5,900
6,900
6,500
6,900
7,200
6,900
5,900
6,900
6,500
6,900
7,200

6,900
5,900
6,900
6,500
6,900
7,200
6,900
5,900
6,900
6,500
6,900
7,200

6,500
5,500
6,500
6,000
6,500
6,800
6,500
5,500
6,500
6,000
6,500
6,800

2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

อัตรานีร้ วม
ค่ารถตูป้ รับอากาศ ไป–กลับ กรุ งเทพฯ – โรงเกลือ – กรุ งเทพฯ
ค่าผ่านด่าน ทั้งด่านไทย และ ด่านกัมพูชา
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ ต่า งๆ ตามที่ ระบุ ไว้ในรายการ (ไม่สามารถคื นเป็ นเงิ นได้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตั๋ว
ล่วงหน้า)
✓ โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
✓
✓
✓
✓

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
✓ ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
✓ ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม







ค่า VISA สาหรับ ชาวต่างชาติ 1500 บาท/ท่าน
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 150 บาท X 3 วัน = 450 บาท

เงื่อนไขการเดินทาง
• ออกเดินทาง 10 ท่ านขึ้นไป ไม่มีหวั หน้าทัวร์ มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทยดูแลตลอดการเดินทางในกัมพูชา รถที่ใช้ในกัมพูชา
เป็ นรถ บัส 25 ที่นงั่
• กรณีเดินทาง 7 - 9 ท่ าน ราคาทัวร์ ท่านละ 7,900 บาท
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การล่ าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาระมาแล้ว
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ

การสารองทีน่ ั่งและชาระเงิน
กรุ ณามัดจา 2,500 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (สาขา หนึ่งพัน)
ชื่ อบัญชี
นาย โสฬส ศิริวลั ลภ
เลขทีบ่ ัญชี 175-239584-6 (ออมทรัพย์ )
• แฟกซ์ สลิปโอนเงินมาทีบ่ ริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689
• ค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ ชาระก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน

พร้ อมแจ้งชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษของทุ ก ท่า นที่ ต้องการเดิ นทางตรงตามหน้าหนังสื อเดิ นทางเท่า นั้นหรื อส่ งสาเนาหน้า
หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทาง
ตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน

การยกเลิก
•
•
•
•
•

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
• คืนเงินมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
• หักเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
• หักเงินค่าทัวร์ 75%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
• หักเงินค่าทัวร์ 100%
กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา REFUND ได้ ผูเ้ ดินทางต้อง
รอเงินค่า REFUND ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)

โรงแรมและห้ องพัก
• ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบ
ของแต่ละโรงแรม กรณี ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่ นๆ อาจทาให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่
ต้องการ
• โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
• โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่
และเพิ่มเตียงเสริ มให้ (EXTRA BED)
• หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ ยว
และต้องชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
• โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ า เครื่ องปรับอากาศจะ
เปิ ดให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจาก
ราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนหรื อย้ายไปพักเมื องใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม

