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ขอนำท่ำนเยือนประเทศกัมพูชำ ย้ อนรอยตำนำนแห่ งอดีตที่น่ำสนใจ ศึกษำประวัติศำสตร์อำรยธรรมเก่ำแก่มำนำน
นับ 1,000 ปี สัมผัสดินแดนสงครำมแห่ งอดีตอันขื่นขมร้ ำวรำน และวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่อันเรียบง่ำยของชำวกัมพูชำ เสมือน
หนึ่งมรดกอันลำ้ ค่ำมำกมำย นำชมกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชำ ชมพระรำชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ ว และ
เที่ยวเมืองเสียมเรียบ ชมวัดใหม่ องค์เจก-องค์จอม ปรำบสำรทบันเตียเสรย์ ปรำสำทตำพรหม เมืองนครธม สะพำน
นำครำช ปรำสำทบำยน ปรำสำทนครวัด และขึ้นเขำพนมบำเค็ง พร้ อมกับช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองที่ตลำดซำปะจ๊ะ สบำยใจ
และปลอดภัยในกำรเดินทำงท่องเที่ยว โดย..สำยกำรบิน JC Cambodia International Air Lines บริกำรด้ วยควำมประทับใจ..
ผู้บุกเบิกเส้ นทำง GATE WAY INDOCHINA ที่ชำนำญเส้ นทำงอินโดจีน ทำงรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่นำ้
โขง เป็ นพิเศษ
ขึนเคร
้
อง..สนามบ
ื่
ินดอนเมือง กล ับ..สนามบ ินสุวรรณภูม ิ
กาหนดการเดินทาง

14-16, 21-23 ตค., 4-6, 18-20 พย., 9-11, 23-25 ธค.60

8-9 ท่าน เดินทางได้ทุกว ัน (ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)
30 ธค.-1 ธค., 31 ธค.-2 มค.61

ท่า นละ 14,900 บาท
ท่า นละ 14,900 บาท
ท่า นละ 16,900 บาท

ว ันแรก

ี มเรียบ-องค์เจ็ ก องค์จอม-ล่องเรือ
สนามบินดอนเมือง-พนมเปญ-เสย
โตนเลสาป-โชว ์พื้นเมือง(ระบาอ ัปสรา)

06.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ(อำคำร 1) ประตู 4 แถวที่ 5 เคำร์เตอร์
สำยกำรบิน JC Cambodia International Air Lines(QD) เจ้ ำหน้ ำที่บริษัทฯ คอยให้ กำรต้ อนรับและอำนวย
ควำมสะดวกแก่ทำ่ น
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08.20 น.
09.15 น.
11.30 น.
12.10 น.
บ่ำย

ค่ำ

ว ันทีส
่ อง

06.30 น.
07.30 น.

นำคณะเดินทำงสู่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ โดย... สายการบิน JC International Air Lines
เที่ยวบินที่ QD682
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ พนมเปญ(โปเชนตง) ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมืองรับสัมภำระเรียบร้ อย แล้ วนำ
ท่ำนเช็คอิน เพื่อเดินทำงสู่เมืองเสียมเรียบ
เหิ รฟ้ ำสู่เมืองเสียมเรียบ เที่ยวบินที่ QD673
ถึงสนำมบินเมืองเสียมเรียบ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย) รอรับคณะ จำกนั้นนำท่ำนขึ้นรถบัสปรับอำกำศเดินทำงเข้ำ
ตัวเมืองเสียมเรียบ แล้ วรับประทำนอำหำรกลำงวันร้านโตลเลแม่โขง
นำท่ำนสักกำระศาลพระองค์เจ๊ะ พระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ะ เปรี๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศำลหลัก
เมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมืองของเสียมเรียบ ชำวบ้ ำนและนักท่องเที่ยวนิยมมำกรำบไหว้ สักกำระและขอ
พร ตำมประวัติเล่ำว่ำ องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็ นพี่น้องกัน และมีควำมเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำอย่ำงมำก
วันหนึ่งหลังจำกไปทำบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ต่ นื ขึ้นมำอีก บิดำมำรดำมีควำมเสียใจ และอำลัยกับลูกสำวทั้ง
สองคนอย่ำงมำก จึงได้ สร้ ำงพระพุทธรูปขึ้นมำสององค์ องค์ใหญ่นำมว่ำองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็ นน้ องนำมว่ำองค์
จอม เป็ นพระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองของเมืองเสียมรำฐ ประชำชนที่น่ ใี ห้ ควำมเคำรพนับถือเป็ นอย่ำงมำก
จำกนั้นเดินทำงสู่โตนเลสาบ นำท่ำนล่องเรือชมภำพวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่ของชำวประมงพื้นเมืองเขมรที่อำศัย
อยู่ในทะเลสำบ ซึ่งเป็ นทะเลสำบนำ้ จืดที่ใหญ่ท่สี ุดในเอเชีย มีควำมกว้ ำง 70 กม. และมีควำมยำว 170 กม.
ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้ วย พระตะบอง กัมปงธม กำปงชนัง โพธิ์สัตว์ เสียมเรียบ ชมวิถีชีวิต
และควำมเป็ นอยู่ของหมู่บ้ำนชำวประมงในโตลเลสำป
รับประทำนอำหำรค่ำร้านมะลิอังกอร์ พร้ อมชมการแสดงนาฎศิ ลป์ พื้ นเมือง(ระบาอัปสรา) หลังอำหำร
เชิญท่ำนเดินเล่นเลือกซื้อของฝำกที่ไนท์มำร์เก็ต พัก SAMNANG LAOR HOTEL / SMILLING HOTEL
AND SPA (4 ดาว) หรือเทียบเท่ำ
ปราสาทบ ันเตียเสรย-์ ปราสาทแปรรูป -ตาพรหม-เมืองพระนคร(นครธม)
ี มเรียบ-พนมเปญ
ปราสาทบายน-ปราสาทนครว ัด-เสย

อรุณสวัสดิ์ยำมเช้ ำ รับประทำนอำหำรเช้ ำห้ องอำหำรโรงแรม
เดินทำงสู่ปราสาทบันทายสรี(Banteay Srei) หรือที่ชำวกัมพูชำเรียกว่ำ “บันเตย์เสรย์” แปลว่ำ “ป้ อมแห่ ง
สตรี” หรือ ป้ อมที่สวยงำม ซึ่งสร้ ำงตอนปลำยสมัยพระเจ้ ำรำเชตทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) แต่มำเสร็จใน
สมัยพระเจ้ ำชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็ นพระรำชโอรส ตัวปรำสำทสร้ ำงในแนวรำบ เป็ นปรำสำทหลังเล็กๆ กลุ่ม
หนึ่ง
สร้ ำงด้ วยหิ นทรำยสีชมพูแกะสลักภำพนูนสูง ลวดลำยอันวิจิตรตระกำรตำปรำณีตและสวยงำมที่สุด
ชมรูปพระอินทร์ทรงช้ ำงเอรำวัณ จำกนั้นชมปราสาทแปรรูป จัดเป็ นปรำสำทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้ ำ
รำเชตทรวรมันที่ 2 (พ.ศ.1504) ก่อนที่จะย้ ำยเมืองหลวงปังยังเมืองพระนคร ชมปราสาทตาพรหม สร้ ำง
ในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้ ำชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทศิ ถวำยแด่พระรำชมำรดำ เป็ นวัดในพุทธศำสนำ ซึ่งเป็ น
ปรำสำทตำพรหมเป็ นที่ปรำสำทที่สวยงำมและมีมนต์ขลังมำก
เป็ นสถำปัตยกรรมที่ถูกสร้ ำงขึ้นมำอย่ำง
ซับซ้ อนประดุจเขำวงกต
นอกจำกนี้ยังจะได้ เห็นพลังแห่ งธรรมชำติท่กี ลับมำครอบครองยิ่งใหญ่เหนือ
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เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ
19.45 น.
20.25 น.

มนุษย์ต้นไม้ ขนำดยักษ์กับรำกไม้ มหึ มำที่โอบรัดอำคำรไว้ อย่ำงอัศจรรย์
แมกไม้ ร่มครื้มและเสียงนก
เจื้อยแจ้ วคลออยู่ตลอดกำรเยี่ยมชม
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้านโตลเลจตุ มุก
เดินทำงสู่เมืองพระนคร หรือนครธม ชมสะพานนาคราช โดยข้ ำมคูเมืองซึ่งเรียกว่ำ ชัยสินธุ ที่รำวสะพำน
ด้ ำนหนึ่งเป็ นรูปเทพฉุดนำค ส่วนอีกด้ ำนเป็ นยักษ์ฉุดนำค ผ่ำนเข้ ำประตูเมืองนครธมด้ ำนทิศใต้ ซุ้มประตู
เป็ นรูปพระโพธิสัตว์ส่ หี น้ ำ และมีรูปพระอินทร์ทรงช้ ำงเอรำวัณอยู่ท่มี ุมประตู เป็ นสะพำนที่พระเจ้ ำชัยวรมัน
ที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้ เป็ นทำงเสด็จผ่ำนเข้ ำออกเมืองนครธม ชมประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรูปพระโพธิสัตว์หัน
พระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชมปราสาทบายน ปรำสำทในพุทธศำสนำแบบมหำยำน สร้ ำงโดยพระเจ้ ำชัยวรมัน
ที่ 7 ในศตวรรษที่ 12 มีปราสาทบริวารทั้งหมด 54 ปรางค์ ยอดจำหลักเป็ นรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์ท้งั 4
ทิศ จานวน 216 ใบหน้า ปรำสำทองค์กลำงซึ่งเป็ นประธำน พบประติมำกรรมรูปเหมือนของพระเจ้ ำชัยวร
มันที่ 7 ซึ่งถู กทุบทำลำยเหลือแต่พระเศียร ภำพสลักนูนต่ำระเบียงโดยรอบ เล่ำเรื่องกองทัพกัมพูชำทำ
สงครำมกับกองทัพจำม ภำพชีวิตประเพณีของผู้คนกัมพูชำ เช่น ภำพฟ้ อนรำ ย่ำงปลำ แต่ละภำพนั้น สลัก
ได้ อย่ำงงดงำมเกินกว่ำจะบรรยำยได้ ไปชม “ยิ้ มแบบบายน” ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงของอังกอร์ธมหรือนครธม
ถือว่ำเป็ นสุดยอดของปรำสำทเขมร แล้ วชมสิ่งมหั ศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด ที่เปรียบ
เสมือนวิมำนของเทพเจ้ ำสูงสุด สร้ ำงขึ้นเมื่อประมำณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้ ำสุริยวรมันที่ 2 เป็ นเทวส
ถำนในศำสนสถำนฮินดูขนำดใหญ่ เป็ นนฤมิตกรรมทำงสถำปัตย์ซ่ งึ อำจไม่มีสิ่งก่อสร้ ำงอื่นใดที่สร้ ำงมำแล้ ว
หรือที่จะสร้ ำงต่อไปในโลกเสมอเหมือนได้
ถือเป็ นศำสนสถำนชิ้นเดียวที่มีอำณำเขตใหญ่ท่สี ุดในบรรดำ
ปรำสำทขอมทั้งหมด
สร้ ำงเป็ นปรำสำทที่มีควำมงดงำมอย่ำงน่ำประหลำด เวลำพระอำทิตย์ตกจะเห็น
บรรดำหลังคำกลำยเป็ นสีม่วงแดง ปรำสำทชั้นที่สำมนั้น เวลำมองขึ้นไปจำกชั้นที่สอง จะเห็นว่ำตั้งตรงขึ้น
อย่ำงน่ำประหลำดใจมำก ชมรูปสลักเทพธิดาหรือนางอัปสร สลักบนผนังปรำสำท ชมภาพแกะสลักนูน
ต่ารอบระเบียงปรำสำท มีภาพการกวนเกษียรสมุ ทร ภำพกองทัพของพระเจ้ ำสุริยวรมันที่ 1 ภาพกองทัพ
ของเสียมกุก บรรพบุรุษของชนชำติไทย ท่ำนจะได้ เห็นและซำบซึ้งกับควำมมหั ศจรรย์ของคนโบรำณที่
สร้ ำงสรรค์สถำปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่
รับประทำนอำหำรค่ำร้าน Angkor Mondial หลังอำหำรอำลำเมืองเสียมเรียบ เดินทำงไปสนำมบิน
เหิ รฟ้ ำสู่เมืองเสียมเรียบ เที่ยวบินที่ QD661
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ พนมเปญ(โปเชนตง) ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย) รอรับคณะนำท่ำนขึ้นรถบัสปรับ
อำกำศเดินทำงเข้ ำที่พกั SAMNANG LAOR PHNOM PENH / KRAVAN HOTEL (4 ดาว) หรือ
เทียบเท่ำ พักผ่อนอิสระ

ว ันทีส
่ าม

พระราชว ังเขมร ินทร-์ ว ัดพระแก้ว-เรือนจาตุ ลสะแลง-ตลาดชาทะไม
พิพธ
ิ ภ ัณฑ์สถานแห่งชาติ-ว ัดพนม-พนมเปญ-สนามบิน สุวรรณภูม ิ

07.30น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม
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09.00น.

เที่ยง
บ่ำย

นำชมพระราชวังเขมรินทร์ พระรำชวังหลวง ซึ่งสร้ ำงขึ้นตำมรูปแบบศิลปะเขมร โดยควำมช่วยเหลือของ
ฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1866 และใช้ เป็ นที่ประทับของเจ้ ำนโรดมสีหนุ ที่เสด็จกลับคืนสู่กรุงพนมเปญในปี ค.ศ.
1992 ที่ต้ งั พระรำชวังแห่ งนี้อยู่บนฝั่งตะวันตกของลำนำ้ สำขำ 4 สำยของแม่นำ้ โขง เรียกว่ำ “จตุมุข” ชมพระ
ที่นั่งจันทรฉำยำ พระที่นั่งเทววินิจฉัย(ท้องพระโรง) พระรำชวังเขมรินทร์ เป็ นต้ น แล้ ว ชมวัดพระแก้ว ซึ่งชำว
กัมพูชำเรียกว่ำ เจดียเ์ งิน (Silver Pagoda) นมัสกำรพระแก้ วมรกตของเขมร ซึ่งสร้ ำงตำมแบบพระแก้ วมรกต
ของไทย แต่ของเขมรเป็ นแก้ วหล่อ และจุ ดที่น่ำสนใจคือ พื้นภำยในพระอุโบสถปูด้วยกระเบื้องที่ทำจำกเงิน
แท้ๆ ถึง 5,329 แผ่น มีนำ้ หนักรวมกันถึง 5,000 ตัน ชมคุกตุ ลสะแลง อนุสรณ์แห่ งควำมโหดร้ ำยของเมขร
แดง สถำนที่กักขังนักโทษทำงกำรเมืองในยุคสงครำมฆ่ำลำงเผ่ำพันธุ์ของเขมรแดง แต่เดิมเป็ นโรงเรียนที่สอน
ในระดับชั้นประถม แต่ถูกยึดใช้ เป็ นสถำนที่บัญชำกำร นำโดย พล พต ปัจจุ บันอำคำรแห่ งนี้ได้ จัดเป็ น
พิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องรำวที่หลงเหลือจำกอดีต ภำยในมีภำพถ่ำยของเหยื่อที่ถูกสังหำรและอำวุธที่ใช้ ในกำร
ทรมำนจัดแสดงอยู่ ภำยหลังจำกเขมแดงหมดอำนำจลงในปี ค.ศ.1978 ได้ มีกำรขุดกะโหลกศรีษะของเหยื่อ
กว่ำ 8,000 ชิ้น ขึ้นมำ และบำงส่วนได้ จัดแสดงไว้ ณ ที่แห่ งนี้
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้าน…
ช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองที่ตลาดชาทะไม(Central Market) ซึ่งสร้ ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1937 สมัยที่ยังเป็ นอำณำ
นิคมของฝรั่งเศส เป็ นตึกแบบอำร์ตเตโก ซึ่งมีเพดำนสูง ควำมมีชีวิตชีวำของพนมเปญมีเสน่ห์อยู่ท่ตี ลำด ซึ่ง
เต็มไปด้ วยสินค้ ำรำคำถู ก อำทิ เช่น เครื่องประดับ อัญมณี และเครื่องใช้ ในครัวเรือน ผ้ ำไหมลำยพื้นเมือง
สินค้ ำของฝำกประเภทของกินของใช้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิก เสื้อผ้ ำ นำฬิกำ กระเป๋ ำ ฯลฯ เป็ นต้ น เลือกซื้อ
อิสระตำมอัธยำศัย จำกนั้นชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ เป็ นพิพิธภัณฑ์ทำงประวัติศำสตร์และ
โบรำณคดีช้ นั นำของประเทศ สร้ ำงขึ้นในปี ค.ศ.1918 และได้ เปิ ดให้ เข้ ำเยี่ยมชมเป็ นทำงกำรโดยสมเด็จพระ
ศรีสุวัตทิ์ในปี ค.ศ.1920 และเพิ่งได้ รับกำรบูรณะหลังจำกยุคสมัยเขมรแดง พิพิธภัณฑ์ฯ เป็ นตัวแทนที่ดีท่สี ุด
ของสถำปัตยกรรมของกรุงพนมเปญ และสร้ ำงตำมแบบลักษณะศิลปะปรำสำทโบรำณของกัมพูชำ ภำยในมี
กำรจัด.. ซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นที่รับใช้ ทำงด้ ำนศำสนำและมีกำรรวบรวมประติมำกรรมของศำสนำฮินดูและพุทธ
แสดงงำนศิลปะกว่ำ 14,000 ชิ้น รวมมีรูปปั้นเซรำมิกส์ สำริด ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ จนถึงยุคสมัย
กลำงของรำชอำณำจักรกัมพูชำ รวมถึงประติมำกรรมชุดเต้ นรำในศตวรรษที่ 19 และเรือพระรำชพิธี
โบรำณวัตถุ ท่งี ดงำม และน่ำประทับใจอย่ำงยิ่ง คือ เทวรูปพระนำรำยณ์บรรทมสินธุ์สำริด ซึ่งขุดพบที่ปรำสำท
แม่บุญตะวันตกในเมืองพระนคร นอกจำกนี้ยัง มีกำรแสดงหั ตถรรมจำกไม้ งำนแกะสลักหิ และงำนศิลปะ
พื้นบ้ ำนของเขมรด้ วย แล้ วนำวัดพนม ซึ่งอยู่ใจกลำงนครพนมเปญ เป็ นหนึ่งในวัดที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำน
ที่สุดของกัมพูชำ เมื่อมองจำกไกลๆ จะเห็นวัดพนมตั้งอยู่บนภูเขำสูง ๒๗ เมตรและถู กโอบล้ อมด้ วยสีเขียว
ของต้ นไม้ โบรำณ ตำมคำบอกเล่ำของพระรึดธี โบะรำ เจ้ ำอำวำสวัด วัดนี้ก่อสร้ ำงเมื่อปี ค.ศ.1372“หลังนำ้
ท่วมครั้งใหญ่ได้ มีเศรษฐี นีชำวเขมรชื่อเพ็ญพบท่อนไม้ ลอยมำตำมนำ้ และในท่อนไม้ น้ นั มีพระพุทธรูปซ่อนอยู่
ถึงสี่องค์ จำกกำรมีศรัทธำแรงกล้ ำในพุทธศำสนำ เธอจึงใช้ ทรัพย์ส่วนตัวสร้ ำงวัดขึ้นบนยอดเขำเพื่อเป็ นที่
ประดิษฐำนพระพุทธรูปเหล่ำนี้พร้ อมทั้งไม่ให้ นำ้ พัดพำพระพุทธรูปเหล่ำนี้ไป ควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป

รหัสโปรแกรมทัวร์ REB03-1 PANAM SAIM 3D2N-QD-W11

ค่ำ
22.05 น.
23.05 น.

๔ องค์ ในวัดพนมทำให้ ประชำชนมำปลูกบ้ ำนอยู่ในบริเวณรอบวัดนับวันมำกขึ้นจนกลำยเป็ นเขตชุมชนและใน
ที่สุดก็ขยำยกลำยเป็ นกรุงพนมเปญในปัจจุ บัน พนมหมำยถึงภูเขำ ส่วนเพ็ญคือชื่อของผู้หญิงที่สร้ ำงวัดนี้”
รับประทำนอำหำรค่ำร้าน... หลังอำหำรอำลำกรุงพนมเปญเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติพนมเปญ
เหิ นฟ้ ำกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย... สายการบิน JC Cambodia International Air Lines
เที่ยวบินที่ QD695
เดินทำงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ
***พนมเปญ-เสียมเรียบ-พนมเปญ3วัน(QD)***

อ ัตราค่าบริการ สาหรับกรุป
๊ 16-20 ท่า น (มีห ัวหน้า ทัว ร์ไทย) 8-9 ท่า น ไม่มห
ี ัวหน้า ทัว ร์ไทย
กรณีเดินทาง 8-9 ท่า น(เด็กคิดเท่า ราคาผู ้ใหญ่)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่ำน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่ำนละ

1 ท่ำน(มีเตียง)
14-16,21-23 ตค.,4-6,18-20
พย., 9-11, 23-25 ธค.60

14,900.-

14,900.-

1,800.-

8-9 ท่าน เดินทางได้ทุกว ัน
(ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)

14,900.-

14,900.-

1,800.-

30 ธค.-1 มค.,31 ธค.-2 มค.61

16,900.-

16,900.-

2,000.-

ื
หน ังสอเด
ินทางไทยต ้องมีอายุการเด ินทางเหลือไม่นอ
้ ย กว่า 6 เด ือน
ิ้ กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏ ิเสธการเดินทางของท่าน
มิฉะนน
ั้ บร ิษ ัทฯ จะไม่รบผิดชอบใดๆ
ั
ทงส
ั้ น

อัตรานี้ รวม

ตั๋วเครื่อ งบิน ดอนเมื อง-พนมเปญ-เสีย มเรี ยบ-พนมเปญ-สุวรรณภูมิ และภำษี สนำมบิน / รถปรั บอำกำศ
ท่องเที่ยวตำมรำยกำร/ ที่พัก โรงแรม 2 คืน(พั กห้ องละ 2-3 ท่ำ น)/ อำหำรตำมระบุ ในรำยกำร/ บั ตรเข้ ำชม
สถำนที่ทอ่ งเที่ยว/ ไกด์ ท้องถิ่ น(พู ดไทย)/ ล่อ งเรือ โตลเลสำบ/ ประกั นกำรเดินทำงและรักษำพยำบำลใน
วงเงินท่ำนละ 1,000,000/500,000 บำท (เฉพำะอุบัติเหตุเท่ำนั้น)/ นำ้ ดื่ม-ผ้ ำเย็น

อัตรานี้ ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงำนขับรถ และหั วหน้ ำทัวร์ไทย/ ค่ำวีซ่ำ(สำหรับชำวต่ำงชำติ)/ อำหำรและเครื่องดื่ม
ที่สั่งนอกเหนือรำยกำร/ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์/ และมินิบำร์/ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่
จ่ำย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ ระบุในรำยกำร ฯลฯ
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เอกสารที่ใช้

พำสปอร์ตที่มีอำยุเหลือก่อนวันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ ำว่ำงอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ

เงื่อนไขการจอง เมื่อยืนยันกำรจอง แฟ็ กช์สำเนำหน้ ำพำสปอร์ตมำที่ EMAIL :wansabaitour@gmail.com
พร้ อมชำระค่ำมัดจำ ท่ำนละ 8,000 บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 15 วัน
สิ่งที่ควรเตรียมไป กล้ องถ่ำยรูป / แบตเตอรี่ / เสื้อแขนยำว /หมวก /รองเท้ำผ้ ำใบ / ยำประจำตัว /ไฟฉำย และ
เพื่อนที่ร้ ใู จ

หมายเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยถือประโยชน์ของท่ำนเป็ นสำคัญ

