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HP144-S นครวัด – นครธม – ล่องโตนเลสาบ – พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน 

 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง:        วันที่ 20-22 ก.พ. / 5-7 เม.ย. / 13-15 เม.ย. / 14-16 เม.ย. / 30-2 พ.ค. / 5-7 พ.ค. / 20-22 พ.ค. 59 

วันที่ 18-20 ก.ค. / 12-14 ส.ค. / 22-24 ต.ค. / 3-5 ธ.ค. / 10-12 ธ.ค. / 31-2 ม.ค. 60  
(*ทวัร์มีออกทกุวันศุกร์-อาทิตย์ โปรดสอบถาม) 

วันแรก  กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เสียมเรียบ – วัดใหม่ – องค์เจ๊กองคจ์อม – โตนเลสาป  

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนดัพบ เจา้หน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 1, บนรถ) 

09.00 น. เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว น าทา่นผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปล่ียนพาหนะเดินทาง  
เป็นรถบัสปรับอากาศฝ่ังเขมร น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกมัพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ  

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 2) ณ ร้านอาหาร จ. เสียมเรียบ หลังอาหาร น าทา่นเดินทางสู่ วดัใหม่ หรือที่รู้จักกันในนามวา่ 
“Killing Field” สนามรบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสู้รบและฆา่ล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัว
กะโหลกมากมายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย พร้อมฟงับรรยายประวตัิความเป็นมาจากเจา้หน้าที่ จากนั้นน าท่านสักการะ องค์
เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สทิธิ์พระคู่บ้านคูเ่มืองเสียบเรยีบเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านชมทะเลสาบท่ีใหญ่
ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป (ทะเลสาบเขมร) คลอบคลุมพื้นท่ีถงึ 5 จังหวัด คือ ก าปงธม, ก าปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระ
ตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถชีีวติความเป็นอยู่ของชาวเขมร ซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบมานานนับหลายสิบปี 

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ที่พัก ณ โรงแรม SIEM REAP VACATION // 

LOM ANGCHAN HOTEL (หรือเทียบเท่า) เชค็อิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ าคืนตาม
อัธยาศยั...ราตรีสวัสดิ ์

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี – นครวัด -นครธม (ปราสาทบายน)-ปราสาทตาพรม – พนมบาเค็ง– ชมโชว์ระบ าอัปสรา 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร น าท่านเดินทางเที่ยวชม ปราสาท

บันทายสรี (Banteay Srei) สร้างขึ้นในปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่แล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวร
มันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ 
"ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นน าท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพ
เจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 2 น าชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ พร้อมชมภาพแกะสลักอื่นๆอีกมากมาย  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพาน
นาคราช สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูป
พระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของ
ปราสาทเขมร ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่
พระราชมารดา ชมความอัศจรรย์ของต้นไม้ที่ปกคลุมตัวปราสาทเกือบทั้งหลัง จากนั้นน าท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาพนม
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บาแค็ง จุดเริ่มต้นแห่งอารายธรรมปราสาทขอม พร้อมชมความงามวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชมวิวที่ได้ชื่อว่า
สวยงามที่สุดในเมืองเสียมเรียบ 

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบ าอัปสรา) สมควรแก่เวลา น าท่าน
เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม พนมกเุลน – ช้อปปิ้ง – ปอยเปต – กรุงเทพฯ  
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเชา้ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน น าท่านชม ศวิ

ลึงค์ใต้น้ าจ านวนมาก และ รูปพระนารายณใ์ต้น้ า ชม น้ าตกพนมกเุลน ต้นน้ าแห่งแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ และสถานท่ีที่เป็นแหล่ง
หินส าหรับสร้างปราสาทนครวัดและปราสาทอื่นๆในเมืองพระนคร  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร น าทา่นเดินทางด่านชายแดนปอยเปต พร้อมอิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ณ ตลาดโรงเกลอื สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ 

20.30น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

 
อัตราค่าบริการ   

ช่วงเวลาเดินทาง 
ผู้ใหญ่ (พัก

คู่) 
ท่านละ 

เด็ก พกักับ
ผู้ใหญ่ 
1 ท่าน 

เด็ก มีเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

เด็ก ไม่มีเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่าน

ละ 

 
ทุกช่วงเทศกาล 

 
6,500 6,500 6,500 6,500 2,500 

 
อัตรานี้รวม 

 ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2 ท่าน / ห้อง )  

 ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม)์ 

 ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ 

 ค่าผ่านดา่น V.I.Pชายแดนไทย – กัมพูชา (ปอยเปต) 

 ค่ามคัคุเทศกใ์นการน าเที่ยวและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ  

 ค่าเครื่องดืม่และขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง 
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อัตราดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าวซี่า 1,700 บาท  (กรณีผู้เดินทางไมใ่ช่คนไทย) 

 ค่าทิปไกด์ 200 บาท / คน (ตลอดการเดินทาง) 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น คา่โทรศัพท์ ค่าซกัรดี ค่าเครื่องดืม่พิเศษและค่าอาหาร  

 ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % (ในกรณตี้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 

 กรณีเป็นช่วงเทศกาล ทางเราจะเก็บ Passport เล่มจริง ถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเปน็ EMS มา ทางเราคดิค่าบริการไป
รับหนังสอืเดินทาง เล่มละ 200 บาท/ เล่ม 

 
 
การส ารองทีน่ั่ง 

- วางมดัจ าทา่นละ 2,000 บาท โดย โอนเงนิสด ผ่านบัญชีตามรายละเอยีดดา้นล่าง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 15 
วัน พร้อม แฟกซใ์บโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อท าประกันการเดินทาง 
- ในกรณีท าจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคา่บริการทัวร์เตม็จ านวน 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง 

 หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 
ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์  

1.ยกเลิกทวัร์ภายใน 45 วันท าการก่อนการเดินทาง บริษัทฯยดึเงินมัดจ าทั้งหมด  
     **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขตัฤกษ์ วันหยุด Long Weekend ** 
2.ยกเลิกทวัร์ภายใน 30 – 15 วันท าการก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ยึดเงินมดัจ าทัง้หมด  
3.ยกเลิกทวัร์ภายใน 14 วันท าการก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยดึเงนิค่าทัวร์ท้ังหมด 
4.การไม่มาช าระเงินตามก าหนดนัดหมาย   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์และยึดเงินคา่ทัวร์ทัง้หมด 
 
 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากการจองสมบูรณแ์ล้ว  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อก าหนดการยกเลิกทัวร์ 

หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีสายการบิน โรงแรม เรียก
เก็บ 

และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง  

 (ไม่นับวันเสาร-์อาทติย์) หากเกนิก าหนดดังกล่าว ถือว่าทา่นสละสิทธิ์ 
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หมายเหต ุ
         - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยค านงึถงึความสะดวกและความปลอดภยัของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ 
         -บริษัทไม่อาจรับผิดชอบตอ่เหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์  และเหตกุารณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนมุประท้วง ฯลฯ 

-กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออก ด้วยเหตุผลใดกต็าม ถือเปน็เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและ
ความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วน 

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมกีารขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการ
ปรับขึ้นค่าน้ ามันของสายการบิน 

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อทา่นเดนิทางไปพร้อมคณะ แล้วทา่นงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 

******************************************************** 
 


