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เสียมเรียบ 3วนั 2คืน 
นครวดั – บันทายสรี – นครธม 
สายการบิน Cambodia Angkor air (K6) 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ 

12.00 น. คณะพร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R 

สายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR (K6) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
14.55 น. ออกเดินทางสู่ กัมพูชา โดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR เที่ยวบินที ่K6 701 
16.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (เวลาท้องถิ่นที่กัมพูชา เท่ากับประเทศไทย) 

   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาด  หรือเทียบเท่ำ 
 

ดันท่ีสอง ปราสาทบันทายศรี – นครดัด – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ชมโชด์ร าอัปสรา 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก   สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ 
จนได้รบัการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “ รัตน
ชาติแห่งศิลปะขอม ”  ให้ท่านได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบนัที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ ก่อนยุคนคร
วัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน7ของ โลก ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
1650 – 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนบัหมืน่องค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ า 
การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพธิีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ น่าสนใจเปน็อย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวร
มันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบรุุษ ของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางดัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 
บ่าย ชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา ก าลังฉุดนาคอีกฝั่ง 

เป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เชน่เดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพพราหมณ์เล่าถึงตอนก าเนิด โลก
มนุษย์ และจักรวาล เดินผ่านสูป่ระตูเมืองทิศใต้ ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวง ประจ ารัชสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 
7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพทุธศาสนา นิกาย
มหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระ
พักตร์ออกไปทั้งสีท่ิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนกิรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข 
จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น บาปวน ลานช้าง ปราสาทพิมานอากาศ    
ชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในรชัสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เม่ือปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน พระเจ้า
ชยัวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญม่าก สร้างตามแบบ ขอมยุค
สุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ท าเป็นชั้นลดหลั่นกนั ทีป่ราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นทีใ่หญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง 
หรือ ต้นส าโรง ตามแบบฉบบัคนไทย เปน็ไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เปน็ไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตาม
ตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอ้ืออ านวยของรากไม้ใหญ่ ที่แทรกชอน ไชไปบนแผน่
ศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรปูทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ ปราสาทท าให้ช่วย ประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้
หักพักลงมากได ้

 ค่ ำ  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 
  พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบ านางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม 
  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่่าคืนกันตามสบาย 
   น าท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 
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ดันท่ีสาม ตลาดซาจะ๊ - กรุงเทพฯ  
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษร
เขมร , เครื่องเงิน ,ไม้แกะสลัก ต่าง ๆ พร้อมทั้ง จ าหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ 
ของที่ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่าง ๆ  

12.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR เที่ยวบินที่ K6 700 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ )กรุงเทพฯ( โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ 
ดันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)  

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  

พักเดียดเพิ่ม 

17-19 / 19-21 / 24-26 / 26-28 พ .ค. 59   

2-4 / 7-9 / 9-11 / 14-16 / 16-18 / 21-23 
/ 23-25 / 28-30 มิ.ย.59 

  

5-7 / 7-9 / 12-14 / 14-16 / 19-21 / 21-
23 / 26-28 / 28-30 ก.ค.59 

9,999 บาท 1,500 บาท 

2-4 / 4-6 / 9-11 / 11-13 / 16-18 / 18-20 
/ 23-25 / 25-27 / ส.ค.59 

  

1-3 / 6-8 / 8-10 / 13-15 / 15-17 / 20-22 
/ 22-24 / 27-29 ก.ย.59 

  

 

อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป) ไป-กลับ (กรุงเทพก–เสียมเรียบ–กรุงเทพก ) สารการบิน Cambodia Angkor air 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ  
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 ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นน าเที่ยว 
 ค่าพาหนะที่ใช้น าเที่ยว 
 ค่าภาษีสนามบินไทย 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น / คนขับรถ ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก. 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ กลก 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทกมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วม
คณะไม่ถึง 15 ท่าน 

4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมา
จ่าย  

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทก หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทก ทางบริษัทก จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
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6. ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทก จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ
คณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

7. ทางบริษัทก จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศพม่า 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 


