
 

 

รหัสทัวร GOH1901174 
ทัวรกัมพูชา เพื่อนบาน..เที่ยว งายๆ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน 
(รถตูปรับอากาศ) 
ดานปอยเปต   โตนเลสาบ   ปราสาทนครธม   ปราสาทตาพรหม 
ปราสาทบันทายศรี   ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก 
องคเจกองคจอม   ตลาดซาจะห 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรกของการเดินทาง    
กรุงเทพฯ-ดานปอยเปต-เสียมเรียบ-องคเจกองคจอม-โตนเลสาบ 
04.00 
น. 

คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและ
คอยอํานวยความ 

สะดวก 
04.30 
น. 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู อ.อรัญประเทศ จังหวดัสระแกว โดยรถตูปรบั
อากาศ 9 ที่น่ัง หรือรถบัสปรับอากาศ 40 ที่น่ัง บริการอาหารวาง(1) กาโตวเฮาส 
และเครื่องด่ืมบนรถ  

09.30 
น. 

เดินทางถึง ดานอรัญประเทศ นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองขาออก(ประเทศ
ไทย) และ ผานพิธีการ ตรวจคนเขาเมืองขาเขา(กัมพูชา) ทีด่านปอยเปต จากนั้นขึ้นรถ
บัสปรบัอากาศของประเทศกัมพูชา เดินทางสู เมืองเสียมเรียบ ผานเมืองศรีโสภณ 
ตามเสนทางหมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม. ระหวางทางชมชีวิตความเปนอยูของ
ชาวเขมรสองขางทาง 

12.00 น. 
บาย 

บริการอาหารกลางวัน(2) ทีร่านอาหาร 
นําทานสักการะ ศาลองคเจก องคจอม พระพุทธรูปคูพี่นองเปรียบเสมือน
ศาลหลักเมืองและเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของชาวเสียมเรียบมาอยางชานาน 

15.00 น. นําทานเดินทางสู โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดของเอเซีย อยูหางจากตัว
เมือง 12 กม. นําทานลงเรือ ลองโตนเลสาบ ชมทัศนียภาพของทะเลสาบน้ําจืด ผาน
ชมบานเรือนของชาวประมง ที่ต้ังอยูบนทะเลสาบ ในฤดูน้ําหลาก จะคลอบคลุมพื้นท่ี
ถึง 5 จังหวัด คือ กําธงปม,กําปงชะนัง,โพธิสัตว,พระตะบองและเสียมเรียบ 

17.00 น. นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
18.30 น. บริการอาหารคํ่า(3) ภัตตาคารโตนเลแมโขง (บุฟเฟ�ตนานาชาติ) พรอมชมการแสดง

พื้นเมือง นาฏศิลป�เขมรที่งดงาม อาทิ ระบําอัปสราที่สวยงาม  
ที่พัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  

วันที่สองของการเดินทาง     
ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด-อังกอรไนทมา
เก็ต 
07.00 
น. 

ตื่นรบัอรุณวันใหมยามเชา บริการอาหารเชา(4) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 
น. 

นําทานเดินทางทองเท่ียวเสนทางปราสาทหิน นําทานสู เมืองนครธม เปนเมืองหลวง
โบราณของอาณา จักรกัมพูชา เขาชมภายใน ปราสาทบายน ซึ่งกอต้ังขึ้นในสมัยพระ
เจาชัยวรมันท่ี 7 ใหทานไดถายรูปที่ สะพานนาคราช บริเวณประตูของเมืองนครธม มี
รูปปم�นของเหลาเทพและอสูรฉุดพญานาค บริเวณซุมประตูทางเขาดานบน แกะสลัก
เปนรูปหนาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรทั้ง 4 ทิศ จากน้ันนําทานชมตัวปราสาทดานใน 
ชมตัวปราสาทบายน ท่ีเรียกวาเมืองพระนครหลวงหรือเมืองนครธม ชมปราสาทที่มี
ยอดปราสาทจํานวน 37 ยอด หนาพระโพธิสัตว 54 หนา ที่เรียกวา “รอยยิ้มแหง
บายน” ผานชมสนามหลวงสมัยโบราณ ลานชาง ปราสาทนางสิบสอง พลับพลา
พระมหากษัตริย ลานพระเจาขี้เล้ือน 

10.30 น. นําทานชม ปราสาทตาพรหม  อีกหน่ึงปราสาท ท่ีนักทองเท่ียวที่เดินทางมาเยือนและ
ประทับใจเปนอยางมาก ถือไดวาเปนเสนหของการมาเยือน ชมโบราณสถานที่เกาแก
ของตัวปราสาท ท่ีมีความเปนธรรมชาติ โดยมีตนสะปงยักษขนาดใหญ ท่ีขึ้นปกคลุม 
ชอนไชตัวปราสาทจนถงึดานบน เปนภาพที่นาประทับใจอยางยิง่ และเปนสถานที่
สําคัญ ในถายทําภาพยนตรชื่อดัง “ทูมไรดเดอร” 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่รานอาหาร 



 

 

13.00 น. นําทานเดินทางสู ปราสาทบันทายสร ีปราสาทหินสีชมพู ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศถวาย
ใหกับพระอิศวร พระนาวา “ตรีภูวนมเหศวร” หรือพระอีศวรผูเปนใหญแหงโลกทั้ง
สาม สรางขึ้นใสมัยของพระเจาราเชนทรวรมนัที่ 2 และเสร็จในสมัยพระเจาราเชน
ทรวรมันท่ี 5 เปนปราสาทขนาดเล็ก แตมีความสวยงามมาก ไมวาจะเปนตัวปราสาท 
การแกะสลักลวดลายท่ีออนชอยงดงาม ภาพสลักตางๆเลาเรื่องราวที่นาทึ่ง จนไดรับ
ฉายาวา “รัตนชาติแหงศิลปะกัมพูชา” จากน้ันมีเวลาใหทานไดเลือกซื้อ น้ําตาลปก 
เครื่องจักรสาน ท่ีชาวบานนํามาขายขางทาง เหมือนกับเปนสินคาโอทอปของเมือง
เสียมเรียบ 

15.00 น. นําทานเดินทางทองเท่ียวเสนทางปราสาทหิน เขาสู ปราสาทนครวัด ถือวาเปนสิ่ง
มหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกที่ไมควรพลาดในการมาเยือน สรางขึ้นในสมัยของพระเจา
สุริยวรมันท่ี 2 (ชวงป ค.ศ.1113-1150) ถือวาเปนศาสนสถานพระจําเมืองของ
พระองค ตัวปราสาทไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ศูนยกลางทางศาสนาที่เหลือรอด
มาถึงปจจุบัน ในสมัยกอนถือวาเปนศาสนสถานของฮินดูที่ใหญที่สุดในโลก กอนที่จะ
ถูกเปลี่ยนมาเปนศาสนสถานของศาสนาพุทธ ถือวาเปนที่สุดของสถาปตยกรรมใน
สมัยเมืองพระนคร ยุคที่เจริญรุงเรือง และถือวาเปนสัญลักษณของประเทศกัมพูชา 
นําทานขึ้นชมตัวปราสาท 5 ยอดที่ยิ่งใหญ ชมภาพแกะสลักตางๆ เสานางเรียง ชมรูป
แกะสลักนางอัปสราที่งดงาม ที่มีกวา 1,600 รูป ภาพแกะสลักเร่ืองรามเกียรติ์ ภาพ
กระบวนทัพของพระเจาสุริยวรมัน การกวนเกษียนสมุทร เปนตน  

18.00 น. บริการอาหารคํ่า(6) ที่รานอาหาร อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมเมืองเสียม
เรียบยามคํ่าคืนที่ อังกอรไนทมารเก็ต หรือตลาดกลางคืนของเมืองเสียมเรียบ ที่มี
รานอาหาร รานขายของที่ระลึกมากมาย  

ที่พัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่สามของการเดินทาง     
ชอปปم�งตลาดซาจะห-สินคาพื้นเมือง-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ 
07.00 
น. 

ตื่นรบัอรุณวันใหมยามเชา บริการอาหารเชา(7) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.30 
น. 

นําทานสู ตลาดซาจะห เปนตลาดที่อยูกลางเมืองเสียมเรียบ อาคารโดยรอบ สวนใหญ
เปนอาคารที่สรางขึ้นในสมัยฝร่ังเศสลาอาณานิคม นักทองเที่ยวนิยมมาชอปปم�งที่
ตลาดแหงน้ี เพ่ือของท่ีระลึกตางๆ อาทิ เส้ือผาและรองเทากอปปم� ผาพันคอ เครื่องเงิน
เขมร และสินคาพื้นเมืองตางๆ จนถึงเวลานัดหมาย 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ที่รานอาหาร 
13.00 น. นําทานเดินทางกลับสู ดานปอยเปต ระหวางทาง แวะชม หมูบานแกะสลักหิน เชิญ

ทานเลือกซื้อหินทรายแกะสลักเปนของที่ระลึก 
15.00 น. เดินทางถึงดานปอยเปต ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองขาออก(กัมพูชา) และ ผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองขาเขา(ประเทศไทย) ที่ดานอรัญประเทศ เชิญทานเลือกซื้อสินคา
มากมาย หลากหลายชนิด ที่ตลาดโรงเกลือ ไมวาจะเปน เส้ือผามือสอง หรือสินคาแบ
รนดเนมมือสอง จนถึงเวลานัดหมาย 

16.00 น. นําทานขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เชิญทานพักผอนบนรถ 
21.30 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
โปรแกรม :  นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (BUS)   
 (สําหรับผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทย) VIP Stamp 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 15-17,22-24 กุมภาพันธ 2562 
1-3,8-10,15-17,22-24,29-31 มีนาคม 
2562 
3-5,10-12,24-26 พฤษภาคม 2562 

ผูใหญ ราคาทานละ (พักหองละ 2-3 ทาน) 8,999.-  
เด็กไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน 8,999.- 
เด็กไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียง
เสริม 

8,999.- 
เด็กไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมเตียง
เสริม 

- 
ผูใหญ พักหองเด่ียว ทานละ 1,600.- 
หมายเหต ุ  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 40 ที่น่ัง หรือ รถตูปรบัอากาศ 9 ที่น่ัง เพ่ิมทานละ 
2,000 บาท  

เอกสารประกอบการเดินทาง 
1.หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุการใชงานมากกวา 6 เดือน กอนหมดอายุหนังสือเดินทาง และ
ตองมีหนาวางอยางนอย 
   2 หนาขึ้นไป 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ที่ชารตโทรศัพท,อุปกรณกันแดด,รมพับ,เสื้อกัน
หนาว,ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มี
การคางคืน) 

อัตราคาบริการทัวรน้ีรวม 
1.คารถบัสปรบัอากาศ ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 8 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องด่ืมและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 
9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวรน้ีไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตัว) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องด่ืมมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ(สําหรับชาวตางชาติที่ตองทําวีซา) ตองเสียคาใชจายเพ่ิมตางหาก 
ทานละ 2,500 บาท 
5.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
6.คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และพนักงานขับรถ ทานละ 300 บาท ตอทริปการเดินทาง 
7.คาหัวหนาทัวรจากเมืองไทยแลวแตน้ําใจของลูกคา 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางใน
การติดตอ สําหรับการ 
   ออกใบแจงหน้ีและใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท 
เพ่ือเปนการยืนยันการจอง 
   ทัวร  
2.การจองทัวรและการสํารองที่น่ังบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเม่ือมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัท
ฯ เพื่อเปนการยืนยันการ 
   จองทัวร จึงจะถือวาไดทําการจองทัวรและสํารองที่น่ังเสร็จสมบูรณ ท่ีน่ังจะไมถูกตัด 
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพื่อใช 
   สําหรับการใสช่ือต๋ัวเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบัติเหตุ
ระหวางการเดินทาง 
4.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เน่ืองจาก
บริษัทฯตองสํารอง 
   คาใชจายตางๆ อาทิ คาโรงแรมท่ีพัก คารถ คาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ มิฉะน้ันทางบรษิัทฯ 
จะถือวา ทานยกเลิก 
   ทวัรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายท้ังหมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
มัดจําทัวรทั้งหมด  

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ 
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู
รวมเดินทางไมถึง ตามที่กําหนดไว (รถตูปรับอากาศ ขั้นต่ํา 8 ทาน/รถบัสปรับอากาศ ข้ันตํา่ 
30 ทาน) 
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรบัราคาคาน้ํามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ ราคาคาน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 



 

 

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพ่ื ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา ทั้งน้ีโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเป สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไมสามารถแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัย
ธรรมชาติ, เหตุการณอ่ืนๆท่ี  อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ 
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดการสูญหายส่ิงของที่มีคา อันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวผูเดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน 
   ละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
7.เม่ือทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบรษิทัฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 

ขอมูลเพ่ิมเติม 
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เน่ืองจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักในแตละที่ตางกัน อาทิ เชน หองพักเดี่ยว(Single) หองพักคู 
(Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน (เสริมเตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน 
*** การเดินทางเปนครอบครัว หากทานมาเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกใน
ครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ น่ังรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุมีโรคประจําตัว ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเองดวย เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแลคณะทวัรทั้งหมด 
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบริการทองเที่ยวของทางบริษัทฯ 
ในการพาทานและครอบครวัเดินทางทองเที่ยวในครัง้น้ี และหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับ
ความสะดวกสบายและประทับใจกบัการบริการในคร้ังนี ้

 


