
         

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู่กัมพูชา โดย สายการบินแห่งชาติ CAMBODIA ANGKOR (K6)  
ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาท นครวัด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

พเิศษ  ไหว้พระขอพรอันประเสริฐ สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง 
ทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมโชว์อัปสรา 

พกัโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย 
 

กาํหนดเดนิทางเดือน : มถุินายน – สิงหาคม  2558 



         

 
 

12.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ืองพร้อมเดินทางไปกบัคณะทัวร์เพ่ือให้บริการตลอดรายการ 

14.55 น. เหิรฟ้าสู่กมัพูชาด้วยสายการบิน CAMBODIA  ANKOR  AIR  เที่ยงบินที่  K6 701 
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินเสียมเรียบ หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นาํท่านชมอาทิตยอ์สัดง

ท่ี  ปราสาทพนมบาเคง็   ตั้งอยูบ่นยอดเขาบาเค็ง บริเวณยอดเขาจะเป็นลานปราสาทมีจุดชมวิวเมืองพระ
นครเป็นแบบ BIRD EYE VIEW นกัท่องเท่ียวนิยมตั้งใจมาชมอาทิตยอ์ศัดงกนัเป็นจาํนวนมาก 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
   นาํท่านเดินเล่นท่ี  ตลาดไนท์มาร์เกต็  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกใหเ้ลือกมากมาย 

 
      นําท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ โรงแรม  PRUM  BAYON  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 
  

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
เดินทางสู่ นครธม ชม สะพานนาคราช โดยขา้มคูเมืองซ่ึงเรียกว่า ชยัสินธุ ท่ีราวสะพานดา้นหน่ึงเป็นรูปเทพ
ฉุดนาค ส่วนอีกดา้นเป็นยกัษฉุ์ดนาค ผา่นเขา้ประตูเมืองนครธมดา้นทิศใต ้ซุม้ประตูเป็นรูปพระโพธิสัตวส่ี์
หนา้ และมีรูปพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณัอยู่ท่ีมุมประตู เป็นสะพานท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 กษตัริยเ์ขมรใช้
เป็นทางเสด็จผา่นเขา้ออกเมืองนครธม ชม ปราสาทบายน ปราสาทในพุทธศาสนาแบบมหายาน สร้างโดย
พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ซ่ึงถูกทุบทาํลายเหลือแต่พระเศียร ภาพสลกันูนตํ่าระเบียงโดยรอบ เล่าเร่ืองกองทัพ
กมัพูชาทาํสงครามกบักองทพัจาม ภาพชีวิตประเพณีของผูค้นกมัพูชา ชม  “ยิม้แบบบายน”  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ขององักอร์ธม  หรือนครธม  ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร  ชม  ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 
โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็นวดัในพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นปราสาทตาพรหม
เป็นท่ีปราสาทท่ีสวยงาม มีมนต์ขลงัมาก เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาอย่างซบัซอ้นประดุจเขาวงกต 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – พนมบาเคง็ – ตลาดไนท์มาร์เก็ต 

วนัที่สอง  นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – นครวดั – ลานช้าง – ลานพระเจ้าขีเ้ร้ือน 



         

นอกจากน้ียงัจะไดเ้ห็นพลงัแห่งธรรมชาติท่ีกลบัมาครอบครองยิ่งใหญ่เหนือมนุษยต์น้ไมข้นาดยกัษ์กบัราก
ไมม้หึมาท่ีโอบรัดอาคารไวอ้ยา่งอศัจรรย ์แมกไมร่้มคร้ืมและเสียงนกเจ้ือยแจว้คลออยูต่ลอดการเท่ียวชม 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 

นาํท่าน ชมส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกท่ี  ปราสาทนครวัด  ท่ีเปรียบเสมือนวิมานของเทพเจา้สูงสุด สร้าง
ข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 เป็นเทวสถานในศาสนสถานฮินดูขนาดใหญ่ เป็น
นฤมิตกรรมทางสถาปัตยซ่ึ์งอาจไม่มีส่ิงก่อสร้างอ่ืนใดท่ีสร้างมาแลว้ หรือท่ีจะสร้างต่อไปในโลกเสมอเหมือน
ได ้ถือเป็นศาสนสถานช้ินเดียวท่ีมีอาณาเขตใหญ่ท่ีสุดในบรรดาปราสาทขอมทั้งหมด  ท่านจะไดเ้ห็นและ
ซาบซ้ึงกับความมหัศจรรยข์องคนโบราณท่ีสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอนัยิ่งใหญ่  พร้อมนาํท่านผ่านชม
สนามหลวงสมยัโบราณ ลานช้าง ปราสาทนางสิบสอง พลบัพลาพระมหากษตัริย ์ณ ลานพระเจ้าขีเ้ลื้อน 

 
 

  
 
 
 คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร   บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิพร้อมชมการแสดงพ้ืนเมือง ระบํานาง

อปัสรอนัตระการตา อ่อนช้อยสวยงาม   
   นําท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ โรงแรม  PRUM  BAYON  หรือเทียบเท่า 
 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั     
 นาํท่านนมสัการพระคู่บา้นคู่เมือง พระองค์เจก็ พระองค์จอม  เปรียบเสมือนศาลหลกัเมือง  ส่ิงศกัด์สิทธ์ิคู่

บา้น คู่เมืองของชาวเสียมเรียบ  ท่ีชาวบา้นและนกัท่องเท่ียวนิยมมากราบไหวแ้ละขอพร  นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี 
ตลาดซาจ๊ะ เลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง อาทิเช่น ผา้พนัคอ เส้ือยืดลายนครวดั  หิน-ไมแ้กะสลกั และสินค้า
พ้ืนเมือง  เพ่ือเป็นของฝากคนทางบา้นไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 
  
 
 

วนัที่สาม องค์เจ๊ก องค์จอม - ช้อปป้ิงตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – กรุงเทพฯ 



         

12.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพด้วยสายการบิน CAMBODIA ANKOR AIRLINE  เที่ยวบินที่ K6 700   
14.00 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทับใจ 
 

 

************ หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามเหมาะสม ********** 
 

ข้อควรควรทราบ  
 สําหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทําการ

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อัตราค่าบริการ 
 

กําหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักับ 
1 ผู้ใหญ่ 

พกักับ 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตยีง 

พกักับ 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

26-28 มิ.ย. 58 

11,900.- บาท/ท่าน 2,000.- 
30 ก.ค. – 1 ส.ค. 58 

14-16 ส.ค. 58 

 
 

อัตรานี้รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องจองและซ้ือตั๋ว

ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจาํนวน 1 ท่าน 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษัท ชับป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
 



         

อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน, มาตรฐานวนัละ 3 USD. X 3 วนั = 9 USD. 

 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 ออกเดินทางอยา่งนอ้ย 10 ท่านข้ึนไปไม่มีหวัหนา้ทวัร์ / 20 ท่านข้ึนไป  มีหวัหนา้ทวัร์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การสํารองที่น่ังและชําระเงนิ 
กรุณามดัจาํ 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร    ไทยพาณชิย์  (สาขา หนึ่งพนั) 
ช่ือบัญชี          บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จาํกดั 

เลขที่บัญชี    175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 
พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านท่ีต้องการเดินทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้นหรือส่งสาํเนาหน้า      
หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทาง
ตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
 ยืนยนัการสํารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง  



         

 ชาํระเงินมดัจาํภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 
o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ชาํระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
 หลงัจากสาํรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพื่อดาํเนินการยืน่ขอวีซ่า (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวีซ่า) 
 

การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถทาํ REFUND ได ้ผูเ้ดินทางตอ้ง

รอเงินค่า REFUND ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาํหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบ

ของแต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจทาํให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ี
ตอ้งการ  

 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพ่ิมเตียงเสริมให ้(EXTRA BED)  



         

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว 
และตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ํ่า  เคร่ืองปรับอากาศจะ
เปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั
จากราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของ
โปรแกรม 
 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 นํ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

(สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสมัภาระมีนํ้ าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนัก
เพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ต ํ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 


