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ขอน ำทำ่นเยือนประเทศกัมพูชำ ย้อนรอยต ำนำนแห่งอดีตที่น่ำสนใจ ศึกษำประวัติศำสตร์อำรยธรรมเก่ำแก่มำนำน

นับ 1,000 ปี สัมผัสดินแดนสงครำมแห่งอดีตอันขื่นขมร้ำวรำน และวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่อันเรียบง่ำยของชำวกัมพูชำ เสมือน
หน่ึงมรดกอันล ำ้ค่ำมำกมำย น ำชมกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชำ ชมพระรำชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว และ
เที่ยวเมืองเสียมเรียบ ชมวัดใหม่ องค์เจก-องค์จอม ปรำบสำรทบันเตียเสรย์ ปรำสำทตำพรหม เมืองนครธม สะพำน

นำครำช ปรำสำทบำยน ปรำสำทนครวัด และขึ้นเขำพนมบำเคง็ พร้อมกับช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองที่ตลำดซำปะจ๊ะ สบำยใจ
และปลอดภัยในกำรเดินทำงทอ่งเที่ยว โดย..สำยกำรบิน JC Cambodia International Air Lines บริกำรด้วยควำมประทบัใจ.. 
ผู้ บุกเบิกเส้นทำง GATE WAY INDOCHINA   ที่ช  ำนำญเส้นทำงอินโดจีน ทำงรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน และล่องเรือแม่น ำ้
โขง เป็นพิเศษ   

 

ขึน้เคร ือ่ง..สนามบนิดอนเมอืง กลบั..สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

ก าหนดการเดนิทาง    14-16, 21-23 ตค., 4-6, 18-20 พย., 9-11, 23-25 ธค.60 ท่านละ 14,900 บาท 

8-9 ทา่น เดนิทางไดทุ้กวนั (ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย)   ท่านละ 14,900 บาท 

 30 ธค.-1 ธค., 31 ธค.-2 มค.61    ท่านละ 16,900 บาท 
      

วนัแรก           สนามบนิดอนเมอืง-พนมเปญ-เสยีมเรยีบ-องคเ์จ็ก องคจ์อม-ลอ่งเรอื

โตนเลสาป-โชวพ์ื้นเมอืง(ระบ าอปัสรา)  

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ(อำคำร 1) ประตู 4 แถวที่ 5 เคำร์เตอร์

สำยกำรบิน JC Cambodia International Air Lines(QD) เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ  ำนวย

ควำมสะดวกแก่ทำ่น  



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

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

08.20 น. น ำคณะเดินทำงสู่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ โดย... สายการบิน JC  International Air Lines 

เท่ียวบินท่ี QD682   

09.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ(โปเชนตง) ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองรับสัมภำระเรียบร้อย แล้วน ำ

ทำ่นเชค็อิน เพ่ือเดินทำงสู่เมืองเสียมเรียบ 

11.30 น. เหิรฟ้ำสู่เมืองเสียมเรียบ เท่ียวบินท่ี QD673   

12.10 น. ถึงสนำมบินเมืองเสียมเรียบ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย) รอรับคณะ จำกน้ันน ำทำ่นขึ้นรถบัสปรับอำกำศเดินทำงเข้ำ

ตัวเมืองเสียมเรียบ แล้วรับประทำนอำหำรกลำงวันรา้นโตลเลแม่โขง   

บ่ำย น ำทำ่นสักกำระศาลพระองคเ์จ๊ะ พระองคจ์อม (เปร๊ียะอองเจ๊ะ เปร๊ียะอองจอม) เปรียบเหมือนศำลหลัก 

เมือง ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ คู่บ้ำนคู่เมืองของเสียมเรียบ ชำวบ้ำนและนักทอ่งเที่ยวนิยมมำกรำบไหว้สักกำระและขอ

พร  ตำมประวัติเล่ำว่ำ องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพ่ีน้องกัน และมีควำมเล่ือมใสในพระพุทธศำสนำอย่ำงมำก 

วันหน่ึงหลังจำกไปท  ำบุญกลับไปกน็อนหลับไม่ตื่นขึ้นมำอีก บิดำมำรดำมีควำมเสียใจ และอำลัยกับลูกสำวทั้ง

สองคนอย่ำงมำก จึงได้สร้ำงพระพุทธรูปขึ้นมำสององค์ องค์ใหญ่นำมว่ำองค์เจ๊ก องค์เลก็เ ป็นน้องนำมว่ำองค์

จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองของเมืองเสียมรำฐ ประชำชนที่น่ีให้ควำมเคำรพนับถือเป็นอย่ำงมำก 

จำกน้ันเดินทำงสู่โตนเลสาบ  น ำทำ่นล่องเรือชมภำพวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวประมงพ้ืนเมืองเขมรที่อำศัย 

อยู่ในทะเลสำบ ซ่ึงเป็นทะเลสำบน ำ้จืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีควำมกว้ำง 70 กม. และมีควำมยำว 170 กม.  
ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย พระตะบอง กัมปงธม ก  ำปงชนัง โพธิ์ สัตว์ เสียมเรียบ ชมวิถีชีวิต
และควำมเป็นอยู่ของหมู่บ้ำนชำวประมงในโตลเลสำป  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำรา้นมะลิอังกอร ์ พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พ้ืนเมือง(ระบ าอัปสรา) หลังอำหำร

เชิญทำ่นเดินเล่นเลือกซ้ือของฝำกที่ไนทม์ำร์เกต็ พกั SAMNANG LAOR HOTEL / SMILLING HOTEL 
AND SPA (4 ดาว) หรือเทยีบเทำ่  

วนัทีส่อง  ปราสาทบนัเตียเสรย-์ปราสาทแปรรูป-ตาพรหม-เมอืงพระนคร(นครธม)

ปราสาทบายน-ปราสาทนครวดั-เสยีมเรยีบ-พนมเปญ 

06.30 น. อรุณสวัสด์ิยำมเช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำห้องอำหำรโรงแรม  
07.30 น. เดินทำงสู่ปราสาทบนัทายสรี(Banteay Srei) หรือที่ชำวกัมพูชำเรียกว่ำ “บันเตย์เสรย์” แปลว่ำ “ป้อมแห่ง

สตรี” หรือ ป้อมที่สวยงำม  ซ่ึงสร้ำงตอนปลำยสมัยพระเจ้ำรำเชตทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) แต่มำเสรจ็ใน
สมัยพระเจ้ำชัยวรมันที่ 5 ซ่ึงเป็นพระรำชโอรส ตัวปรำสำทสร้ำงในแนวรำบ เป็นปรำสำทหลังเลก็ๆ กลุ่ม
หน่ึง สร้ำงด้วยหินทรำยสีชมพูแกะสลักภำพนูนสูงลวดลำยอันวิจิตรตระกำรตำปรำณตีและสวยงำมที่สุด 

ชมรูปพระอินทร์ทรงช้ำงเอรำวัณ จำกน้ันชมปราสาทแปรรูป จัดเป็นปรำสำทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้ำ

รำเชตทรวรมันที่ 2 (พ.ศ.1504) ก่อนที่จะย้ำยเมืองหลวงปังยังเมืองพระนคร ชมปราสาทตาพรหม สร้ำง
ในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้ำชัยวรมันที่ 7 เพ่ืออุทศิถวำยแด่พระรำชมำรดำ เป็นวัดในพุทธศำสนำ ซ่ึงเป็น
ปรำสำทตำพรหมเป็นที่ปรำสำทที่สวยงำมและมีมนต์ขลังมำก เป็นสถำปัตยกรรมที่ถูกสร้ำงขึ้นมำอย่ำง

ซับซ้อนประดุจเขำวงกต นอกจำกน้ียังจะได้เห็นพลังแห่งธรรมชำติที่กลับมำครอบครองย่ิงใหญ่เหนือ
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มนุษย์ต้นไม้ขนำดยักษ์กับรำกไม้มหึมำที่โอบรัดอำคำรไว้อย่ำงอัศจรรย์ แมกไม้ร่มคร้ืมและเสียงนก

เจื้อยแจ้วคลออยู่ตลอดกำรเย่ียมชม  
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันรา้นโตลเลจตุมุก 

บ่ำย เดินทำงสู่เมืองพระนคร หรือนครธม ชมสะพานนาคราช โดยข้ำมคูเมืองซ่ึงเรียกว่ำ ชัยสินธุ ที่รำวสะพำน
ด้ำนหน่ึงเป็นรูปเทพฉุดนำค ส่วนอีกด้ำนเป็นยักษ์ฉุดนำค ผ่ำนเข้ำประตูเมืองนครธมด้ำนทศิใต้ ซุ้มประตู
เป็นรูปพระโพธิสัตว์ส่ีหน้ำ และมีรูปพระอินทร์ทรงช้ำงเอรำวัณอยู่ที่มุมประตู เป็นสะพำนที่พระเจ้ำชัยวรมัน
ที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทำงเสดจ็ผ่ำนเข้ำออกเมืองนครธม ชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หัน
พระพักตร์ไปทั้ง 4 ทศิ ชมปราสาทบายน ปรำสำทในพุทธศำสนำแบบมหำยำน สร้ำงโดยพระเจ้ำชัยวรมัน
ที่ 7 ในศตวรรษที่ 12 มีปราสาทบริวารทั้งหมด 54 ปรางค ์ยอดจ  ำหลักเป็นรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์ทั้ง 4 
ทศิ จ านวน 216 ใบหนา้ ปรำสำทองค์กลำงซ่ึงเป็นประธำน พบประติมำกรรมรูปเหมือนของพระเจ้ำชัยวร
มันที่ 7 ซ่ึงถูกทุบท  ำลำยเหลือแต่พระเศียร ภำพสลักนูนต ่ำระเบียงโดยรอบ เล่ำเรื่องกองทพักัมพูชำท  ำ

สงครำมกับกองทพัจำม ภำพชีวิตประเพณขีองผู้คนกัมพูชำ เช่น ภำพฟ้อนร ำ ย่ำงปลำ แต่ละภำพน้ัน สลัก
ได้อย่ำงงดงำมเกินกว่ำจะบรรยำยได้ ไปชม “ยิ้ มแบบบายน” ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงของอังกอร์ธมหรือนครธม 
ถือว่ำเป็นสุดยอดของปรำสำทเขมร แล้วชมส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวดั ที่เปรียบ 
เสมือนวิมำนของเทพเจ้ำสูงสุด สร้ำงขึ้นเม่ือประมำณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้ำสุริยวรมันที่ 2 เป็นเทวส
ถำนในศำสนสถำนฮินดูขนำดใหญ่ เป็นนฤมิตกรรมทำงสถำปัตย์ซ่ึงอำจไม่มีส่ิงก่อสร้ำงอื่นใดที่สร้ำงมำแล้ว 
หรือที่จะสร้ำงต่อไปในโลกเสมอเหมือนได้ ถือเป็นศำสนสถำนชิ้นเดียวที่มีอำณำเขตใหญ่ที่สุดในบรรดำ

ปรำสำทขอมทั้งหมด  สร้ำงเป็นปรำสำทที่มีควำมงดงำมอย่ำงน่ำประหลำด เวลำพระอำทติย์ตกจะเห็น

บรรดำหลังคำกลำยเป็นสีม่วงแดง ปรำสำทชั้นที่สำมน้ัน เวลำมองขึ้นไปจำกชั้นที่สอง จะเห็นว่ำตั้งตรงขึ้น

อย่ำงน่ำประหลำดใจมำก ชมรูปสลกัเทพธิดาหรือนางอัปสร สลักบนผนังปรำสำท ชมภาพแกะสลกันูน

ต ่ารอบระเบียงปรำสำท มีภาพการกวนเกษียรสมุทร ภำพกองทพัของพระเจ้ำสุริยวรมันที่ 1 ภาพกองทพั
ของเสียมกุก บรรพบุรุษของชนชำติไทย ทำ่นจะได้เห็นและซำบซ้ึงกับควำมมหัศจรรย์ของคนโบรำณที่

สร้ำงสรรค์สถำปัตยกรรมอันย่ิงใหญ่  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำรา้น Angkor Mondial หลังอำหำรอ  ำลำเมืองเสียมเรียบ เดินทำงไปสนำมบิน 
19.45 น. เหิรฟ้ำสู่เมืองเสียมเรียบ เท่ียวบินท่ี QD661   

20.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ(โปเชนตง) ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย) รอรับคณะน ำทำ่นขึ้นรถบัสปรับ

อำกำศเดินทำงเข้ำที่พกั SAMNANG LAOR PHNOM PENH / KRAVAN HOTEL (4 ดาว) หรือ
เทยีบเทำ่  พักผ่อนอิสระ 

วนัทีส่าม            พระราชวงัเขมรนิทร-์วดัพระแกว้-เรอืนจ าตุลสะแลง-ตลาดชาทะไม
พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต-ิวดัพนม-พนมเปญ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

07.30น.        รับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
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09.00น.  น ำชมพระราชวงัเขมรินทร ์ พระรำชวังหลวง ซ่ึงสร้ำงขึ้นตำมรูปแบบศิลปะเขมร โดยควำมช่วยเหลือของ

ฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1866 และใช้เป็นที่ประทบัของเจ้ำนโรดมสีหนุ ที่เสดจ็กลับคืนสู่กรุงพนมเปญในปี ค.ศ.

1992  ที่ตั้งพระรำชวังแห่งน้ีอยู่บนฝั่งตะวันตกของล ำน ำ้สำขำ 4 สำยของแม่น ำ้โขง เรียกว่ำ “จตุมุข”  ชมพระ

ที่น่ังจันทรฉำยำ พระที่น่ังเทววินิจฉัย(ท้องพระโรง) พระรำชวังเขมรินทร์ เป็นต้น แล้วชมวดัพระแกว้ ซ่ึงชำว

กัมพูชำเรียกว่ำ เจดียเ์งิน (Silver Pagoda) นมัสกำรพระแก้วมรกตของเขมร ซ่ึงสร้ำงตำมแบบพระแก้วมรกต

ของไทย แต่ของเขมรเป็นแก้วหล่อ และจุดที่น่ำสนใจคือ พ้ืนภำยในพระอุโบสถปูด้วยกระเบ้ืองที่ท  ำจำกเงิน

แท้ๆ ถึง 5,329 แผ่น มีน ำ้หนักรวมกันถึง 5,000 ตัน ชมคุกตุลสะแลง อนุสรณแ์ห่งควำมโหดร้ำยของเมขร

แดง สถำนที่กักขังนักโทษทำงกำรเมืองในยุคสงครำมฆ่ำลำงเผ่ำพันธุ์ของเขมรแดง แต่เดิมเป็นโรงเรียนที่สอน

ในระดับชั้นประถม แต่ถูกยึดใช้เป็นสถำนที่บัญชำกำร น ำโดย พล พต ปัจจุบันอำคำรแห่งน้ีได้จัดเป็น

พิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องรำวที่หลงเหลือจำกอดีต ภำยในมีภำพถ่ำยของเหย่ือที่ถูกสังหำรและอำวุธที่ใช้ในกำร

ทรมำนจัดแสดงอยู่ ภำยหลังจำกเขมแดงหมดอ  ำนำจลงในปี ค.ศ.1978 ได้มีกำรขุดกะโหลกศรีษะของเหย่ือ

กว่ำ 8,000 ชิ้น ขึ้นมำ และบำงส่วนได้จัดแสดงไว้ ณ ที่แห่งน้ี   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวันรา้น…   

บ่ำย ช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองที่ตลาดชาทะไม(Central Market) ซ่ึงสร้ำงขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1937 สมัยที่ยังเป็นอำณำ

นิคมของฝรั่งเศส เป็นตึกแบบอำร์ตเตโก ซ่ึงมีเพดำนสูง ควำมมีชีวิตชีวำของพนมเปญมีเสน่ห์อยู่ที่ตลำด ซ่ึง

เตม็ไปด้วยสินค้ำรำคำถูก อำท ิเช่น เคร่ืองประดับ อัญมณ ี และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ผ้ำไหมลำยพ้ืนเมือง 

สินค้ำของฝำกประเภทของกินของใช้ อุปกรณอ์ิเลคทรอนิก เส้ือผ้ำ นำฬิกำ กระเป๋ำ ฯลฯ เป็นต้น เลือกซ้ือ

อิสระตำมอัธยำศัย จำกน้ันชมพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติกรุงพนมเปญ เป็นพิพิธภัณฑ์ทำงประวัติศำสตร์และ

โบรำณคดีชั้นน ำของประเทศ สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1918 และได้เปิดให้เข้ำเย่ียมชมเป็นทำงกำรโดยสมเดจ็พระ

ศรีสุวัตทิ์ในปี ค.ศ.1920 และเพ่ิงได้รับกำรบูรณะหลังจำกยุคสมัยเขมรแดง พิพิธภัณฑ์ฯ เป็นตัวแทนที่ดีที่สุด

ของสถำปัตยกรรมของกรุงพนมเปญ และสร้ำงตำมแบบลักษณะศิลปะปรำสำทโบรำณของกัมพูชำ ภำยในมี

กำรจัด.. ซ่ึงท  ำหน้ำที่เป็นที่รับใช้ทำงด้ำนศำสนำและมีกำรรวบรวมประติมำกรรมของศำสนำฮินดูและพุทธ 

แสดงงำนศิลปะกว่ำ 14,000 ชิ้น รวมมีรูปป้ันเซรำมิกส์ ส ำริด ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ จนถึงยุคสมัย

กลำงของรำชอำณำจักรกัมพูชำ รวมถึงประติมำกรรมชุดเต้นร ำในศตวรรษที่ 19 และเรือพระรำชพิธี 

โบรำณวัตถุที่งดงำม และน่ำประทบัใจอย่ำงย่ิง คือเทวรูปพระนำรำยณบ์รรทมสินธุ์ส ำริด ซ่ึงขุดพบที่ปรำสำท

แม่บุญตะวันตกในเมืองพระนคร นอกจำกน้ียังมีกำรแสดงหัตถรรมจำกไม้ งำนแกะสลักหิ และงำนศิลปะ

พ้ืนบ้ำนของเขมรด้วย แล้วน ำวดัพนม ซ่ึงอยู่ใจกลำงนครพนมเปญ เป็นหน่ึงในวัดที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำน

ที่สุดของกัมพูชำ เม่ือมองจำกไกลๆ จะเห็นวัดพนมตั้งอยู่บนภเูขำสูง ๒๗ เมตรและถูกโอบล้อมด้วยสีเขียว

ของต้นไม้โบรำณ  ตำมค ำบอกเล่ำของพระรึดธี โบะรำ เจ้ำอำวำสวัด วัดน้ีก่อสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1372“หลังน ำ้

ทว่มคร้ังใหญ่ได้มีเศรษฐีนีชำวเขมรชื่อเพญ็พบทอ่นไม้ลอยมำตำมน ำ้และในทอ่นไม้น้ันมีพระพุทธรูปซ่อนอยู่

ถึงส่ีองค์ จำกกำรมีศรัทธำแรงกล้ำในพุทธศำสนำ เธอจึงใช้ทรัพย์ส่วนตัวสร้ำงวัดขึ้นบนยอดเขำเพ่ือเป็นที่

ประดิษฐำนพระพุทธรูปเหล่ำน้ีพร้อมทั้งไม่ให้น ำ้พัดพำพระพุทธรูปเหล่ำน้ีไป ควำมศักด์ิสิทธิ์ของพระพุทธรูป 
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๔ องค์ ในวัดพนมท  ำให้ประชำชนมำปลูกบ้ำนอยู่ในบริเวณรอบวัดนับวันมำกขึ้นจนกลำยเป็นเขตชุมชนและใน

ที่สุดกข็ยำยกลำยเป็นกรุงพนมเปญในปัจจุบัน พนมหมำยถึงภเูขำ ส่วนเพญ็คือชื่อของผู้หญิงที่สร้ำงวัดน้ี”  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำรา้น...  หลังอำหำรอ  ำลำกรุงพนมเปญเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติพนมเปญ 

22.05 น. เหินฟ้ำกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดย... สายการบิน JC Cambodia International Air Lines 

เท่ียวบินท่ี QD695   

23.05 น. เดินทำงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยสวัสดิภำพ  พร้อมควำมประทบัใจ 

***พนมเปญ-เสยีมเรยีบ-พนมเปญ3วนั(QD)*** 
 

อตัราคา่บรกิาร  ส าหรบักรุป๊ 16-20 ท่าน (มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย)  8-9 ท่าน ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย                                
 

กรณีเดนิทาง 8-9 ท่าน(เด็กคดิเท่าราคาผู้ใหญ)่ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่                 

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 10 ปี 
พักรวมกับผูใ้หญ ่

1 ทำ่น(มีเตยีง) 

พักเดีย่ว 
เพิม่ทำ่นละ 

 

14-16,21-23 ตค.,4-6,18-20 

พย., 9-11, 23-25 ธค.60 14,900.- 14,900.- 1,800.- 

8-9 ทา่น เดนิทางไดทุ้กวนั 
(ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย) 14,900.- 14,900.- 1,800.- 

30 ธค.-1 มค.,31 ธค.-2 มค.61 16,900.- 16,900.- 2,000.- 

หนงัสอืเดนิทางไทยตอ้งมอีายุการเดนิทางเหลอืไม่นอ้ย กวา่ 6 เดอืน  

มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด  ๆท ัง้ส ิน้  กรณีด่านตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
 
 

อัตรานี้ รวม ตั๋วเครื่องบินดอนเมือง-พนมเปญ-เสียมเรียบ-พนมเปญ-สุวรรณภูมิ และภำษีสนำมบิน/ รถปรับอำกำศ
ทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร/  ที่พักโรงแรม 2 คืน(พักห้องละ 2-3 ทำ่น)/ อำหำรตำมระบุในรำยกำร/ บัตรเข้ำชม
สถำนที่ทอ่งเที่ยว/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ ล่องเรือโตลเลสำบ/ ประกันกำรเดินทำงและรักษำพยำบำลใน
วงเงินทำ่นละ 1,000,000/500,000 บำท (เฉพำะอุบัติเหตุเทำ่น้ัน)/ น ำ้ดื่ม-ผ้ำเยน็ 

 

อัตรานี้ ไม่รวม  ทปิไกด์ท้องถิ่น-พนักงำนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ไทย/ ค่ำวีซ่ำ(ส ำหรับชำวต่ำงชำติ)/ อำหำรและเคร่ืองดื่ม

ที่ส่ังนอกเหนือรำยกำร/ เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์/ และมินิบำร์/ ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่
จ่ำย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรำยกำร ฯลฯ 
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เอกสารท่ีใช้ พำสปอร์ตที่มีอำยุเหลือก่อนวันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
 

เง่ือนไขการจอง เม่ือยืนยันกำรจอง แฟ็กช์ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตมำที่ EMAIL :wansabaitour@gmail.com 

พร้อมช ำระค่ำมัดจ  ำ ทำ่นละ 8,000 บำท ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดินทำง 15 วัน 
 

สิ่งท่ีควรเตรียมไป  กล้องถ่ำยรูป / แบตเตอรี่  / เส้ือแขนยำว /หมวก /รองเท้ำผ้ำใบ / ยำประจ  ำตัว /ไฟฉำย และ 
          เพ่ือนที่รู้ใจ  
 

หมายเหตุ :   โปรแกรมกำรเดินทำงเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยถือประโยชน์ของทำ่นเป็นส ำคัญ 
 
 


