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HP 144 สระแก้ว - เขมร - นครวดั นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป 

 
 
 

 
ก าหนดการเดินทาง:    ออกเดินทางทุกวนัศุกร์ และ วนัหยุดราชการ 
          12-14ส.ค./22-24ต.ค./3-5,10-12 ธ.ค. 59 /31-2 ม.ค. 60 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาป – องค์เจ็ก องค์จอม  

04.00 น. คณะพร้อมกนั บริเวณสวนลุมฯ ตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับ พร้อมออกเดินทาง สู่ 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 1, บนรถ) 

09.00 น. เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองท่ี ด่านปอยเปต  จากนั้ นเปล่ียน
ยานพาหนะเดินทาง เป็นรถปรับอากาศฝ่ังกมัพูชา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมือง
ชายแดนกมัพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ  

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 2) ณ ร้านอาหาร จ. เสียมเรียบ หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป (ทะเลสาบเขมร) คลอบคลุมพื้นท่ีถึง 5 จงัหวดั คือ ก าปงธม ก าปงชนงั, โพธิสัตว,์ 
พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขมรท่ีประกอบอาชีพประมง ซ่ึงสร้างท่ีพกัอาศยั
อยู่กลางทะเลสาบมานานนับหลายสิบปี จากนั้นน าท่านสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ 
พระคู่บา้นคู่เมืองเสียบเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล  

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (ม้ือท่ี 3) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม SIEM REAP 
VACATION (หรือเทยีบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พกัผอ่นอธัยาศยั...ราตรีสวสัด์ิ 

วนัทีส่อง ปราสาทบันทายสรี – ปราสาทตาพรม – นครธม (ปราสาทบายน) นครวดั – พนมบาเค็ง– ชมโชว์ระบ าอปัสร 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ พร้อมบริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเท่ียว
ชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างข้ึนในปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่แลว้
เสร็จในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 5 ซ่ึงเป็นพระราชโอรส ปราสาทบนัทายสรี หรือท่ีชาวเขมรเรียกวา่ "บันเตย์
เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม"  ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี 
พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา ชมความอศัจรรยข์องตน้ไมท่ี้ปกคลุมตวั
ปราสาทเกือบทั้งหลงั 
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12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 5) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม 

สะพานนาคราช  สะพานท่ีพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม  
ชมประตูเมืองท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสัตวห์ันพระพกัตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ศูนยก์ลางขององั
กอร์ธมหรือนครธม ถือวา่เป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นน าท่านชม ส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ 
ปราสาทนครวัด ท่ีเปรียบเสมือนวิมานของเทพเจา้สูงสุด สร้างโดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 น าชมรูปสลกันาง
อปัสรนบัหม่ืนองค ์พร้อมชมภาพแกะสลกัอ่ืนๆ อีกมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาพนมบาแค็ง 
จุดเร่ิมตน้แห่งอารายธรรมปราสาทขอม พร้อมชมความงามววิทิวทศัน์ยามพระอาทิตยต์กดิน ณ จุดชมววิท่ีได้
ช่ือวา่สวยงามท่ีสุดในเมืองเสียมเรียบ 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (ม้ือท่ี 6) ณ ภตัตาคาร พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พืน้เมือง (ระบ าอปัสรา) สมควรแก่เวลา 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั...ราตรีสวสัด์ิ 

วนัทีส่าม วดัใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปป้ิง ตลาดปซาจ๊ะ- โรงเกลือ-  ปอยเปต - กรุงเทพฯ 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ พร้อมบริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 7) ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงั
อาหาร น าท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือท่ีรู้จักกันในนามว่า “Killing Field” 
สนามรบและสุสานของชาวเขมรท่ีมีการสู้รบและฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุกนัเองในสมยั
เขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื่อผูเ้คราะห์ร้าย พร้อมฟัง
บรรยายประวติัความเป็นมาจากเจา้หนา้ท่ี จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงซ้ือสินคา้ของ
ฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั ณ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) พร้อมชม
หมู่บา้นแกะสลกัหิน  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 8) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่
ด่านปอยเปต แวะชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี พร้อมอิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโรงเกลือ 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.00น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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อตัราค่าบริการ   

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พกัคู่)  
ท่านละ 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่  
1 ท่าน 

เด็ก มีเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่มีเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว  
เพิม่ท่านละ 

 
ทุกช่วงเวลาเดินทาง 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
2,500 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้อง )  
 ค่ารถตูป้รับอากาศ / รถบสัปรับอากาศทอ้งถ่ิน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 1,000,000  บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
 ค่ารักษาพยาบาลระหวา่งการเดินทาง 500,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ 
 ค่าผา่นด่าน V.I.P ชายแดนไทย – กมัพูชา (ปอยเปต) 
 ค่ามคัคุเทศกใ์นการน าเท่ียวและบริการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  
 ค่าเคร่ืองด่ืมและขนมขบเค้ียวบนรถตลอดการเดินทาง 

อตัราดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าวซ่ีา 1,700 บาท (กรณีผูเ้ดินทางไม่ใช่คนไทย) 
 ค่าทิปไกด ์200 บาท / คน (ตลอดการเดินทาง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมพิเศษและค่าอาหาร  
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณต้ีองการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษ)ี 

 กรณเีป็นช่วงเทศกาล ทางเราจะเกบ็ Passport เล่มจริง ถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเป็น EMS มา ทางเราคิดค่าบริการไป
รับหนังสือเดินทาง เล่มละ 200 บาท / เล่ม 

เอกสารประกอบการเดินทาง 
 หนังสือเดินทางทีม่ีอายุเหลือใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
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การส ารองทีน่ั่ง 

- วางมดัจ าท่านละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผา่นบญัชีตามรายละเอียดดา้นล่าง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนั พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทวัร์ แจง้ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท ์/ แฟกซ์ เพื่อท าประกนัการ
เดินทาง 

- ในกรณีท าจองภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน 
 
ขั้นตอนการยกเลกิทวัร์ 

1.ยกเลิกทวัร์ภายใน 45 วนัท าการก่อนการเดินทาง บริษทัฯยดึเงินมดัจ าทั้งหมด  **ช่วงเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
วนัหยดุ Long Weekend ** 

2.ยกเลิกทวัร์ภายใน 30 – 15 วนัท าการก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ยดึเงินมดัจ าทั้งหมด  
3.ยกเลิกทวัร์ภายใน 14 วนัท าการก่อนการเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.การไม่มาช าระเงินตามก าหนดนัดหมาย  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกทวัร์และยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
กรณยีกเลกิการเดินทางหลงัจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท 
หากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่นตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงทีส่ายการบิน โรงแรม เรียกเกบ็ และหากมี
การเปลีย่นแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วนั นับจากวนัจอง หากเกินก าหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
หมายเหตุ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัท
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการโดยค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัไม่อาจรับผดิชอบต่อเหตุการณ์สุดวสิัยท่ีไม่อาจแกไ้ขไดห้รือกรณีท่ีสูญหายหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความ
รับผดิชอบของมคัคุเทศก ์และเหตุการณ์บางอยา่ง เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การชุมนุมประทว้ง 
ฯลฯ 

 กรณีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบ  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเม่ือท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แลว้ท่านงดใชบ้ริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมในกรณีทีม่ีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน*** 


