
 

 

รหัสทัวร AST2000622 
ทัวรกัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (LQ) 
พนมเปญ - เสียมเรียบ - สักการะองคเจาเจก - เจจอม - วัดเพรียพรหมรัตนโชวระบําอัปสร  - 
ชอปปم�งตลาซาจะ - ปราสาทบันทายศรี - นครธม - ประสาทบายน - ปราสาทตาพรหม – 
นครวัด - NIGHT MARKET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองคเจาเจก เจาจอม-วัดเพ
รียพรหมรัตน-โชวระบํานางอัปสร-ชอปปم�งตลาดซาจะ 

 

08.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคารเตอรสาย
การบิน LANMEI AIRLINES เจาหนาที่ใหการตอนรับอยางอบอุนและเปนกันเอง 

11.20 น. นําคณะเดินทางสูเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน 
LQ671 

12.35 น. เครื่องแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลูกคาไมตองลงจากเครื่อง 
13.30 น. เดินทางตอสู เมืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน 

LQ671 (ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง) 
14.10 น. ถึง เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา หลังผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระ

เรียบรอย จากนั้นนําทานขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสูเมืองเสียมเรียบ นําทานสักการะ 
ศาลพระองคเจะ พระองคจอม (เปรี๊ยะอองเจะข
เปรี ๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู บานคูเมือง ของเสียมเรียบ ชาวบานและ
นักทองเที่ยวนิยมมากราบไหวสักการะและขอพร  ตาม
ประวัติเลาวา องคเจกกับองคจอม เปนพี่นองกัน และมี
ความเลื ่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางมาก วันหนึ่ง
หลังจากไปทําบุญกลับไปก็นอนหลับไมตื ่นขึ ้นมาอีก 
บิดามารดามีความเสียใจ และอาลัยกับลูกสาวทั้งสอง
คนอยางมาก จึงไดสรางพระพุทธรูปขึ้นมาสององค องค
ใหญนามวาองคเจก องคเล็กเปนนองนามวาองคจอม เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง
ของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่ใหความเคารพนับถือเปนอยางมาก 



 

 

                จากนั ้นนําทานเดินทางสู วัดเพรียพรหมรัตน (Preah Prohm Rath) เปนวัด
สรางใหมของกัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระ
นอนศักดิ์สิทธิ์ท่ีสรางดวยกาบเรือของพระชื่อดังที่ชื่อวา 
Preah Ang Chong Han Hoy ท ี ่ เ ป  น ท ี ่ เ ค า รพ
สักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตั้งแตสมัย 
พ.ศ.1900ภายในโบสถมีพระประธานที่ถูกสรางอยาง
เรียบงาย แตหากเดินไปทางดานหลังพระองคใหญนั้น 
นักทองเที ่ยวก็จะไดพบพระนอน ที ่นอนซอนตัวอยู
ดานหลังอยางนาเลื ่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมี
ศาลารายที่ประดับตกแตงดวยภาพพุทธประวัติซึ่งเปน
ศิลปะแบบใหมที่ศิลปนแนวใหมของกัมพูชาสรางสรรคขึ้นมีเอกลักษณแตกตางตรง
เลนความนูนตํ่าที่ยื่นออกมาจากฝาผนังใหดูมีมิติมากขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารที่รานอาหารทองถิ่น พรอมชม การแสดงชุดระบําอัปสร  

ศิลปะพื้นบานที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายใหทุกทานไดถายภาพไว
เปนความทรงจํา 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น จากนั ้นนําทุกทาน ชอปปم�งที่ตลาดซาจะ  ใหทานเลือกซื ้อของฝากอาทิ เสื ้อผา 

กระเป�า ผาทอ ของฝากพวกพวงกุญแจและอื่นๆ เครื่องเงิน อัญมณี นอกจากการซื้อ
ของฝากแลว ทานลองชิมปาเตที่มีขายอยูทั่วไปในเมืองเสียมเรียบ 

 
 
 
 
 
 
 
พักที่         โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง  ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-
NIGHT MARKET 

 
08.00 น.   รับประทานอาหารเชา ที่ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
09.00 น. นําทานชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay 

Srei) สรางตอนปลายสมัยพระเจาราเชน
ทรวรมินทร (พ.ศ.1510) เปนปราสาทหลัง
เล็กๆกลุมหนึ่ง สรางดวยหินทรายสีชมพูแกะ
และแกะสลัก ภาพนูนสูงไดอยางสวยงามมาก 
จากนั ้นนําทานชม ปราสาทบันทายสําเหร 
(Banteay Samrei) สรางขึ้นในรัชสมัยพระ
เจาสุริยวรมันที ่ 2 องคปราสาทคลายกับ
ปราสาทหินพิมาย และนําทาน เดินทางสู 
ปราสาทตาพรหม ซึ่งสรางในป พ.ศ.1729 
โดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด
พระราชมารดาเปนวัดในพุทธศาสนา เปน
ปราสาทท ี ่สวยงามและม ีมนต ขลังมาก 
นักทองเที่ยวสวนมากใหความสนใจปราสาท
นี้มากพอสมควร นําคณะ เดินทางสู เมือง
พระนครธม นําทานเขาชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เปนศูนยกลางของ
นครธมเปนสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจาชัยวรมันที่ 7
ยอดปราสาทขนาดยักษทุกหลังจะแกะเปนเทวพักตร 4 หนา หันออกไปทอดพระเนตร
ความสุขความทุกขของประชาชน  เดินทางสู  ปราสาทตาพรหม  ที่สรางโดยพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศใหแกพระมารดา ชมตนสะปงขนาดใหญที่แผรากเกาะกุม
ระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยูในเขาวงกต 

 
 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
เดินทางสู “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกในรอบพันปชม
ภาพแกะสลักหินทรายนูนตํ่าที่ระเบียงคตทั้ง 4 ดาน ซึ่งแกะสลักเปนเรื่องราวตาง ๆ 
มากมาย อาทิเชน การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนทานใดที่สนใจกิจกรรมในการขึ้นบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เปน

บอลลูนที่อยูกับที่ จะขับเคลื่อนขึ ้นลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นดิน ใชเวลาอยูบน
บอลลูนประมาร 10-15 นาที่ ก็ลงกลับคืนสูพื้นดิน  สถานที่อยูบริเวณถนนตรงทางเขาปราสาท
นครวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนําใหชมตอนเย็นจะไดรูปภาพที่สวยกวา 
เพราะดวงอาทิตยอยูทางทิศตะวันตกแลว รับรองวาทานจะไดรูปภาพที่สวยๆกลับบานอยาง
แนนอน 

***คาใชจายในการขึ้นบอลลูน ทานละ 1,000 บาท *** 
(การขึ้นบอลลูน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปดใหบริการจา) 

 
 
 
 
 



 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นที่ NIGHT MARKET 
พักที่         โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 
 
 
 

 

 

วันที่สาม  เสียมเรียบ-กรุงเทพ 

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

LQ670แวะเปลี่ยนเครื่องที่ พนมเปญ ( เครื่องแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 
ชม ลูกคาไมตองลงจากเครื่อง)(ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง) 

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พรอมความประทับใจ 
 

***หมายเหตุ***รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถงึลูกคาเปนหลัก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

ชวงการเดินทาง 
ผูใหญพกั 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

ไมมีเตียงเสริม 

พักทานเดี่ยว 
จายเพิ่ม 

 

1 – 3 NOV 19 7,999 7,999 7,999 2,500 

22 – 24 NOV 19 7,999 7,999 7,999 2,500 

13 – 15 DEC 19 7,999 7,999 7,999 2,500 

29 – 31 DEC 19 11,999 11,999 11,999 3,500 

30 DEC – 1 Jan 20 11,999 11,999 11,999 3,500 

8 – 10 FEB 20 8,999 8,999 8,999 2,500 

21 – 23 FEB 20 7,999 7,999 7,999 2,500 

13 – 15 MAR 20 7,999 7,999 7,999 2,500 

27 – 29 MAR 20 7,999 7,999 7,999 2,500 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

-คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินLANMEI AIRLINE นํ้าหนักกระเป�า ถือขึ้นเครื่อง ไม 
เกิน 7 โล และโหลด 
สมัภาระใตทองเครื่องไดไมเกิน 15 กิโลกรัม 
-คาพาหนะตลอดการเดินทาง 
-คาเขาชมสถานทีต่างๆๆตามรายการที่ระบ ุ
-คาอาหารที่ระบุตามในรายการ 



 

 

-คาท่ีพักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอรกรีน หรือ เทียบเทา 
-ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทยและคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 ***กรณีลูกคาเปนชาวตางชาติ ตองขอวีซา VISA ON ARRIVAL กรุณาติดตอ

สอบถามคาธรรมเนียมกับเจาหนาที่กอนสํารองที่นั่งทุกครั้ง 
 คาใชจ ายสวนตัวอาทิอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ  1,200  บาท/ทริป/ลูกทัวร1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน) 

 
 
 



 

 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั ้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใด 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 

 กรณีที่ทานตองออกตั ๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร, ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั ้งกอนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

/ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต(ิซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุ
สภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคา
จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร) 
ทางบริษัทฯจะไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

-ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน หรือ ที่สาธารณะตางๆๆในระหวางการเดินทาง 

-ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางไดไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 
-เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 



 

 

-กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 
**รายการทัวรนี้เปนราคาทัวรโปรโมชั่น ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได ไมวา

กรณีใดๆทั้งสิ้น ** 

 


