
 

 

รหัสทัวร AST1901858 

ทัวรกัมพูชาซัวสะได 2 เมืองใหญ เมืองใหญเยือนถิ่นกัมพาชา เสียมเรียบ 
พนมเปญ 4 วัน 3 คืน (LQ) 
พระราชวังเขมรินทร   วัดพนม   คุกตวลแสลง   ปราสาทตาพรหม 
ปราสาทนครวัด   ปราสาทบันทายสรี   ศาลเจาเจก เจาจอม   นครธม 
 

 



 

 

บินภายใน (ไมตองเสียเวลานั่งรถ) 
บินครั้งเดียวเที่ยวครบจบเสนทางกัมพูชามีบินภายในไมตองเหนื่อยน่ังรถนาน 
พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาวNAGA WORLD ENTERTAINMENT CONPLEX 

ชอปปم�งอยางเพลิดเพลินกับDUTY FREE สินคาแบรนดเนมสุดหรูราคาสุดพิเศษ 
สําหรับทานทีช่อบเกมสเสี่ยงโชคใหทานไดอิสระกับCASINOที่ใหญสุดในกรุงพนมเปญ 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ - พนมเปญ –พระราชวังหลวงวังเขมรินทร – วัดพนม -  NAGA 
WORLD  

09.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคารเตอรสาย
การบิน LANMEI AIRLINES เจาหนาท่ีใหการตอนรับอยางอบอุนและเปนกันเอง  

12.00 น. นําคณะเดินทางสูเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน 
LQ671  

13.25 น. ถึง สนามบินกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
แลวนํ าทน เดินทางสูพระราชวังหลวงวังเขมรินทรซึ่ งเปนที่ ประทับของ
พระมหากษัตริย  ชมวัดคูวังคือ  วัดพระแกว สักการะพระเจดียเงิน แลวเดินทางสู วัด
พนม เปนวัดทางศาสนาพุทธในพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กอสรางในป ค.ศ. 1372 
มีเจดียสูง 27 เมตร หรือ 88.5 ฟุต จากระดับดิน เปนสิ่งกอสรางทางศาสนาที่สูง
ที่สุดในตัวเมืองตอมาเจาพญายาตไดพระราชทานชื่อใหมวาวัดพระเจดียบรรพต
[1] (Wat Preah Chedey Borapaut) ซึ่งถือวาเปนจุดศูนยกลางของพนมเปญอีก
ดวยและยังเปนที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ หองอาหาร 
ที่พัก โรงแรม NAGA WORLD HOTEL 5 ดาว Entertainment Complex

อาณาจักรแหงสีสันและความบันเทิง ใหทานไดเพลิดเพลินอิสระกับการชอปปم�ง
สินคา DUTY FREE ที่ใหญที่สุดในกัมพูชาและสําหรับทานทีช่อบเกมสเสี่ยงโชค
ใหทานไดอิสระกับ CASINO ที่ใหญสุดในกรุงพนมเปญ ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง    พนมเปญ – คุกโตนแสลง - เสียมเรียบ - ศาลเจาเจก – เจาจอม  - วัดเพรีย

พรหมรตัน – โชวระบําอัปสร - ชอปปم�งที่ตลาดซาจะ(ตลาดเกา)  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช็คเอาท ทานชม

บรรยากาศของหองขังยุค เขมรแดงเรืองอํานาจที่  คุกโตนแสลง ยอนรอย
ประวัติศาสตรความขัดแยงทางการเมืองและเรื่องราวการฆาลางเผาพันธุชาวเขมร 
สมัยเขมรแดงครองความยิ่งใหญ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบินกรุง

พนมเปญเพ่ือเดินทางตอสูเมืองเสียมเรียบ 
14.55 น. เดินทางสู เมืองเสียม เรียบ โดยสายการบิน 

LANMEI AIRLINES เท่ียวบินที่ LQ671 



 

 

15.45 น. สมาชิกเดินทางถึงทาอากาศยานเมืองเสียมเรียบ 
  นําทานสักการะ ศาลพระองคเจะพระองคจอม (เปรี๊ยะอองเจะขเปรี๊ยะอองจอม) 

เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของเสียม 
  เรียบ ชาวบานและนักทองเท่ียวนิยมมากราบไหวสักการะและขอพร  ตามประวัติเลา

วา องคเจกกับองคจอม เปนพี่นองกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยาง
มาก วันหน่ึงหลังจากไปทําบุญกลับไปก็นอนหลับไมตื่นขึ้นมาอีก บิดามารดามีความ
เสียใจ และอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอยางมาก จึงไดสรางพระพุทธรูปขึ้นมาสององค 
องคใหญนามวาองคเจก องคเล็กเปนนองนามวา
องคจอม เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของเมือง
เสียมราฐ ประชาชนที่น่ีใหความเคารพนับถือเปน
อยางมากจากน้ันนําทานชม วัดเพรียพรหมรัตน 
(Preah Prohm Rath)เปนวัดสรางใหมของ
กัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สรางดวยกาบเรือของพระชื่อ
ดังที่ชื่อวา Preah Ang Chong Han Hoy ที่เปนที่กัมพูชา มาตั้งแตสมัย พ.ศ.
1900ภายในโบสถมีพระประธานที่ถูกสรางอยางเรียบงาย แตหากเดินไปทางดาน
หลังพระองคใหญน้ัน นักทองเที่ยวก็จะไดพบพระนอน ที่นอนซอนตัวอยูดานหลัง
อยางนาเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับตกแตงดวยภาพพุทธ
ประวัติซึ่งเปนศิลปะแบบใหมที่ศิลปนแนวใหมของกัมพูชา 

  สรางสรรคขึ้นมีเอกลักษณแตกตางตรงเลนความนูนตํ่าที่ยื่นออกมาจากฝาผนังใหดูมี
มิติมากขึ้น 

เย็น รับประทานอาหาร ณ หองอาหารทองถิ่น พรอมชมการแสดงชุดระบําอัปสร
ศิลปะพื้นบานที่สวยงามและการแสดงอ่ืนอีกมากมายใหทุกทานไดถายภาพไวเปน
ความทรงจํา 

จากน้ัน จากน้ันนําทุกทานชอปปم�งที่ตลาดซาจะใหทาน
เลือกซื้อของฝากอาทิเสื้อผา กระเป�า ผาทอ 
ของฝากพวกพวงกุญแจและอ่ืนๆ เครื่องเงิน 
อัญมณีนอกจากการซื้อของฝากแลว ทานลอง
ชิมปาเตที่มีขายอยูทั่วไปในเมืองเสียมเรียบ 

พักที่ โรงแรม ANGKOR HOLIDAY เสียมเรียบ หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม   ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
09.00 น. นําทานชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สรางตอนปลายสมัยพระเจา

ราเชนทรวรมินทร (พ.ศ.1510) เปนปราสาท
หลังเล็กๆกลุมหน่ึง สรางดวยหินทรายสีชมพู
แกะและแกะสลัก  ภาพ นูนสู ง ได อย าง
สวยงามมาก จากน้ันนําทานชม ปราสาทบัน

ทายสําเหร (Banteay Samrei) สรางขึ้น
ในรัชสมัยพระเจ าสุ ริยวรมันที่  2 องค
ปราสาทคลายกับปราสาทหินพิมาย และนํา
ทาน เดินทางสู ปราสาทตาพรหม ซึ่งสราง
ในป พ.ศ.1729 โดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 

เพื่ออุทิศถวายแดพระราชมารดาเปนวัดใน
พุทธศาสนา  

 
 

 
เปนปราสาทที่สวยงามและมีมนตขลังมาก นักทองเที่ยวสวนมากใหความสนใจ
ปราสาทน้ีมากพอสมควร นําคณะ เดินทางสู เมืองพระ นครธม นําทานเขาชม 
ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เปนศูนยกลางของนครธมเปนสุดยอดปราสาท



 

 

ของเขมรในยุคเส่ือมคือในรัชสมัยของเจาชัยวรมันท่ี 7ยอดปราสาทขนาดยักษทุกหลัง
จะแกะเปนเทวพักตร 4 หนา หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกขของ
ประชาชน  เดินทางสู  ปราสาทตาพรหม  ที่สรางโดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 เพ่ืออุทิศ
ใหแกพระมารดา ชมตนสะปงขนาดใหญที่แผรากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือน
อยูในเขาวงกต  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
เดินทางสู “มหาปราสาทนครวัด”หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกในรอบพันปชม
ภาพแกะสลักหินทรายนูนตํ่าท่ีระเบียงคตทั้ง 4 ดาน ซึ่งแกะสลักเปนเร่ืองราวตาง ๆ 
มากมาย อาทิเชน การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     สวนทานใดที่สนใจกิจกรรมในการขึ้นบอลลูน เพ่ือดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบา

เค็ง เปนบอลลูนที่อยูกับที่ จะขับเคลื่อนขึ้นลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพ้ืนดิน ใช
เวลาอยูบนบอลลูนประมาร 10-15 นาที่ ก็ลงกลับคืนสูพ้ืนดิน  สถานที่อยูบริเวณถนนตรง
ทางเขาปราสาทนครวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนําใหชมตอนเย็นจะ
ไดรูปภาพที่สวยกวา เพราะดวงอาทิตยอยูทางทิศตะวันตกแลว รับรองวาทานจะได
รูปภาพที่สวยๆกลับบานอยางแนนอน 

***คาใชจายในการขึน้บอลลนู ทานละ 1,000 บาท *** 
(การขึ้นบอลลูน ขึน้อยูกับสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปดใหบริการจา) 

 
 



 

 

 
 
 
 
เย็น  อิสระอาหารเย็นที่ NIGHT MARKET  
พักที่  โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
  
 
 
 
 
วันที่สี่       เสียมเรียบ - พนมเปญ – กรุงเทพ 

เชา บริการอาหารเชาแบบ SET BOX นําทานเดินทางสูสนามบิน 
08.15 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสารการบินLANMEI AIRLINES  เที่ยวบิน 

LQ670  
 แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ พนมเปญ 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ พรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

ชวงการเดินทาง ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ปพักกับ
ผูใหญ 2 ทานมี
เตียงเสริม 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ปพักกับ
ผูใหญ 2 ทาน
ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 
จายเพ่ิม 
 

13-16 JUL 19 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
26-29 JUL 19 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
9-12 AUG 19 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 
12-15 SEP 19 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 
26-29 SEP 19 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 
3-6 OCT 19 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

11-14 OCT 19 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
17-20 OCT 19 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

 
อัตราคาบริการรวม 
-ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป หากตองการอยูตอ ตองชําระราคาเปนตั๋ว

เดี่ยว  
-ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  
(กรณีมา 1 ทานตองเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
-อาหารตามม้ือรายการระบ ุอาจมีการสลับสับเปลี่ยนม้ือ ไดตามความเหมาะสม  
-คาเขาชมสถานที่ตางๆตามรายการระบ ุ
-คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ ถือขึ้นเคร่ืองได 7 กก./ทาน  
-คารถโคชปรับอากาศ รับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
-ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทยและคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 ***กรณีลูกคาเปนชาวตางชาติ ตองขอวีซา VISA ON ARRIVAL กรุณาติดตอ

สอบถามคาธรรมเนียมกับเจาหนาที่กอนสํารองที่นั่งทุกครั้ง  



 

 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,
อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ  1,600  บาท/ทริป/ลูกทัวร1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ ขึ้นอยูกับความพอใจของทุกทาน  
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน) 

 
 
กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

 
 



 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัท 
คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่ เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได ) 

*** ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ(ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุ
สภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคา
จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร) 



 

 

ทางบริษัทฯจะไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

-ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน หรือ ที่สาธารณะตางๆๆในระหวางการเดินทาง  

-ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางไดไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 
-เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 
-กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 


