
WONDERFUL  CAMBODIA
ANGKOR  WAT – ANGKOR  THOM

3 Days 2 Nights

HIGHLIGHT
- ชมววิวพระอาทวิตยย์ลลับขอบฟฟ้าททที่นครวลัด  บนยอดเขาพนมบาเคค็ง
- ชมความยวิที่งใหญญ่ นครวลัด  ททที่นลักทญ่องเททที่ยวหลานคนตฟ้องการมาเยยือน
- ชม ปราสาทตาพรม ครลัรั้งหนนที่งเคยใชฟ้เปค็นสถานททที่ถญ่ายททาภาพยนตรย์เรยืที่อง Tomb Rider
- สลักการะองคย์เจค็ก  องคย์จอม  สวิที่งเคารพบบชาของชาวเสทยมเรทยบ
- บรวิการอาหารเลวิศรส  ทลัรั้งอาหารไทยและอาหารสากล  เตค็มอวิที่มกลับบบฟเฟญ่ตย์นานาชาตวิ
   พรฟ้อมชมโชวย์อลัปสรา วลัฒนธรรมพยืรั้นบฟ้านสบดอลลังการ
- พลักโรงแรมหรบระดลับ 4 ดาว พรฟ้อมสวิที่งอทานวนความสะดวกครบครลัน
- บรวิการผญ่านดญ่านตรวจคนเขฟ้าเมยือง ไทย – กลัมพบชา แบบ VIP.

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

8,900.- เดวินทางระหวญ่าง  มกราคม – มทนาคม 2560



วลันแรก กรบงเทพฯ – ดญ่านปอยเปต – เสทยมเรทยบ – องคย์เจค็ก องคย์จอม – วลัดใหมญ่ - โตนเลสาบ 
04.00 น. พรฟ้อมกลันททที่ปลัปั๊มนทรั้ามลัน ปตท. ววิภาวดท (ตรงขฟ้ามหาววิทยาลลัยหอการคฟ้าไทย)  เจต้าหนต้าททรคอยใหต้การตต้อนรรับ

และออานวยความสะดวกใหต้ททานกทอนขขขนรถ  เพพรอออกเดรนทางสสท  ตลาดโรงเกลพอ  ออาเภออรรัญประเทศ   
จรังหวรัดสระแกต้ว

08.30 น. เดวินทางถนงตลาดโรงเกลยือ  ผทานพรธทตรวจคนเขต้าเมพองแบบ VIP  จากนรัขนนอาททานเดรนทางสสท  เมยืองเสทยมเรทยบ
ใชต้เวลาเดรนทางประมาณ 3 – 4 ชรัรวโมง

กลางวลัน รลับประทานอาหารกลางวลัน ณ ภลัตตาคาร
นอาททานสรักการะ องคย์เจค็ก-องคย์จอม  ดต้านหนต้าพระตอาหนรักเจต้าสทหนนุ  ใจกลางเมพองเสทยมเรทยบ  จากนรัขนนอา
ททานชม  วลัดใหมญ่  สถานททรเกกบรวบรวมกระดสกในสมรัยสงครามกลางเมพอง  เดรนทางลทองเรพอโตนเลสาบ  ซขรง
เปกนทะเลสาบททรใหญทททรสนุดในภาคพพขนเอเชทย  ลทองเรพอ  ชมวรถทชทวรตชาวบต้านสองฟากฝรัรงและชมพระอาทรตยย์ตก
พรต้อมเกกบภาพบรรยากาศประทรับใจ

เยค็น รลับประทานอาหารเยค็น ณ ภลัตตาคาร
ททที่พลัก  โรงแรม  SMILING   HOTEL หรยือเททยบเทญ่า 4 ดาว  

วลันททที่สอง ปราสาทบลันทายศรท - นครวลัด – นครธม – ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรม – พนมบาเคค็ง - โชวย์อลัปสรา
เชฟ้า รลับประทานอาหารเชฟ้า ณ โรงแรมททที่พลัก

นอาททานเดรนทางสสท   ปราสาทบลัทายศรท  เยทรยมชมปราสาทสทชมพสททรสวยงามในดต้านการแกะสลรัก  ในสมรัยพระ
เจต้าชรัยวรมรันททร 5   บรันทายศรท  หมายถขง  ปต้อมสตรท  หรพอททรพรักสอาหรรับสตรท  เชพรอก รันวทาเปกนททรพรักอาศรัยของนาง
สนมกอานรัล  โดยเปกนสถานททรตต้องหต้ามสอาหรรับบนุรนุษเพศ  จากนรัขนเดรนทางตทอไปยรัง  นครวลัด  ชมปราสาทททรมทร
ขนาดใหญทมากถขง  200,000  ตารางเมตร  มทปราสาท 5 หลรังตรัขงอยสทบนฐานสสงตามคตรศสนยย์กลางจรักรวาลมทคส
นอขาลต้อมรอบตามแบบมหาสมนุทรบนสวรรคย์ททรลต้อมรอบเขาพระสนุเมรนุ

กลางวลัน รลับประทานอาหารกลางวลัน ณ ภลัตตาคาร
ชม นครธม   ทางเขต้ามทรสปแกะสลรักของเหลทายรักษย์ททรก อาลรังกวนกระเสทยรสมนุทร  ชม  ปราสาทบายน
ตพรนตาตพรนใจกรับภาพจอาหลรักพระพรักตรย์ของพระโพธรสรัตวย์อวโลกรเตศวร  ภาพแกะสลรักนสนตอราแสดงถขง
เรรรองราวการทอาสงครามระหวทางขอมกรับจาม  ชม  ปราสาทตาพรม  ทางเขต้าปราสาทรทมรพรนดต้วยพรรณไมต้
นานาชนรด  ประตสทางเขต้ามทการแกะสลรักรสปหนต้าพระเจต้าชรัยวรมรันททร 7 อยสทดต้วย  ชมตรัวปราสาทททรมทตต้นไมต้
เขต้ามาทอาลายจนทอาใหต้เกรดศรลปะททรสวยงามโดยมทภาพยนตรย์ฮอลลทวสต้ดและสารคดทถทายทอา หลายเรพรอง
เชทน  Tomb Rider  นอาททานชมวรวมนุมสสง  บนเขาพนมบาเคค็ง  แตทละชรัขนและฐานปราสาทลต้อมรอบดต้วย
ปราสาทหลรังเลกกๆ รวมทรัข งหมด 109 หลรัง  นรักททองเททรยวมรักจะปทนขขข นไปบนปราสาทเพพรอรอชมและ
ถทายภาพพระอาทรตยย์ตกยามเยกน

เยค็น รลับประทานอาหารเยค็น ณ ภลัตตาคาร  บรวิการดฟ้วยบบฟเฟญ่ตย์นานาชาตวิ  พรฟ้อมชมการแสดงพยืรั้นเมยืองระบทานาง
อลัปสรอลันตระการตา  อญ่อนชฟ้อยสวยงาม
ททที่พลัก  โรงแรม  SMILING   HOTEL  หรยือเททยบเทญ่า 4 ดาว 



วลันแรก ศบนยย์ศวิลปาชทพ  - ตลาดซาจจ๊ะ – หมบญ่บฟ้านแกะสลลักหวินทราย - ดญ่านปอยเปต - กรบงเทพฯ
เชฟ้า รลับประทานอาหารเชฟ้า ณ โรงแรมททที่พลัก

นอาททานชม ศบนยย์ศวิลปาชทพ ของเมพองเสทยมเรทยบ เปกนสถานททรฝขกและอบรมชทางแกะสลรัก ชมแกะสลรักหรน 
ทองแดง เงรน และไมต้แกละสลรัก เลพอกซพข  อสรรงเหลทานทข  ในหอจรัดจอาหนทายททรมทจรัดไวต้  จากนรัขนนอาททานชต้อปปรข งททร 
ตลาดซาจจ๊ะ  เลพอกซพขอสรนคต้าพพขนเมพอง  อาทรเชทน  ผต้าพรันคอ  เสพขอยพดลายนครวรัด หรน-ไมต้ แกะสลรัก  สรนคต้าพพขน
เมพองตทางๆ  เพพรอเปกนของฝากคนทางบต้าน

กลางวลัน รลับประทานอาหารกลางวลัน ณ ภลัตตาคาร
นอาททานเดรนทางกลรับสสท   ตลาดโรงเกลยือ  ระหวทางเสต้นทาง นอาททานชม หมบญ่บฟ้านแกะสลลักหวินทราย  ททรขขขนชพรอ
ของกรัมพสชา  

14.30 น. เดวินทางถนงดญ่านตรวจคนเขฟ้าเมยือง  นอาททานชต้อปปรข งททรตลาดโรงเกลพอ
17.00 น. นทาทญ่านเดวินทางกลลับสบญ่  กรบงเทพฯ
เยค็น รรับประทานอาหารเยกน ณ ภรัตตาคาร
21.00 น. เดวินทางถนงกรบงเทพฯ สทงททานททรปรัปมนอขามรัน ปตท.วรภาวดท  โดยสวรัสดรภาพพรต้อมความประทรับใจ

**************************************
ขฟ้อควรควรทราบ :

สทาหรลับทญ่านททที่ตฟ้องออกตลัตั๋วภายในประเทศ (เครยืที่องบวิน, รถทลัวรย์, รถไฟ) กรบณาสอบถามเจฟ้าหนฟ้าททที่ฝญ่ายขายกญ่อนททาการออกตลัตั๋ว
เนยืที่องจากสายการบวินอาจมทการปรลับเปลทที่ยนไฟลย์หรยือเวลาบวิน โดยไมญ่ไดฟ้แจฟ้งใหฟ้ทราบลญ่วงหนฟ้า

อลัตราคญ่าบรวิการ

กทาหนดการดวินทาง
ผบฟ้ใหญญ่ 
หฟ้องละ 
2-3 ทญ่าน

เดค็ก อายบ 2-12 ปท
พลักเดทที่ยว

เพวิที่มทญ่านละพลักกลับ 
1 ผบฟ้ใหญญ่

พลักกลับ 
2 ผบฟ้ใหญญ่ 
มทเตทยง

พลักกลับ 
2 ผบฟ้ใหญญ่
ไมญ่มทเตทยง

07-09 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ม.ค.60 8,900 8,900 2,500
03-05 , 11-13 , 17-19 , 24-26 ก.พ.60 8,900 8,900 2,500
03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26 มท.ค.60

31 มท.ค. - 02 เม.ย.60 8,900 8,900 2,500
***  เรวิที่มตฟ้นเดวินทาง   8   ทญ่านขนรั้นไป โดยรถตบฟ้   / /   เดวินทาง   20   ทญ่านขนรั้นไป โดยรถบลัส   // 15   ทญ่านขนรั้นไป มทหลัวหนฟ้าทลัวรย์   (  รถตบฟ้  2      คลัน  )

อลัตรานทรั้รวม 
 คทารถตสต้ปรรับอากาศ  ไป-กลรับ  กรนุงเทพฯ - เสทยมเรทยบ



 คทาผทานดทานแบบ VIP  ทรัขงดทานไทยและดทานเขมร 
 คทารถปรรับอากาศนอาเททรยวตามระบนุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขรับรถ (กฎหมายไมทอนนุญาตใหต้คนขรับรถเกรน 12 ช.ม. / วรัน)
 คทาเขต้าชมสถานททรตทางๆ ตามททรระบนุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถคพนเปกนเงรนไดต้ เนพรองจากบรรษรัทฯ ตต้องจองและซพขอตรั ตวลทวง

หนต้า)
 โรงแรมตามระบนุ หรพอเททยบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า 
 คทาอาหารตามททรระบนุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรขมลองอาหารพพขนเมพองของแตทละประเทศ
 คทานอขาหนรักกระเปป๋าสรัมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครพรอง สายการบรนอนนุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนรักไมทเกรน 30 กก. 
 คทาประกรันอนุบรัตรเหตนุในการเดรนทาง คนุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษรัท MSIG ประกรันภรัย (เงพรอนไขตามกรมธรรมย์)

อลัตรานทรั้ไมญ่รวม 
 คทา VISA  สอาหรรับชาวตทางชาตร
 คทาดอาเนรนการทอาหนรังสพอเดรนทาง หรพอคทาธรรมเนทยมในการยพรนใบอนนุญาตเขต้า-ออกเมพองสอาหรรับคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตรัว อาทร คทาโทรศรัพทย์, คทาซรักรทด, คทาเครพรองดพรมและอาหารนอกเหนพอจากททรระบนุในรายการ
 คทาอาหารและเครพรองดพรมททรสรัรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนพอจากททรบรรษรัทฯ จรัดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกรันเปกนกรณทพรเศษ
 คทานอขาหนรักกระเปป๋าสรัมภาระททรเกรนกวทาสายการบรนกอาหนด 
 คทาภาษทมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษทหรัก ณ ททรจทาย 3%
 คทาทรปพนรักงานขรับรถ, ไกดย์ทต้องถรรน มาตรฐานวรันละ 3 USD. x 3 วรัน = 9 USD.

เงยืที่อนไขการเดวินทาง
 ออกเดวินทาง 10 คน ไมญ่มทหลัวหนฟ้าทลัวรย์   หากมทลสกคต้าครบ  15  ททาน  มทหรัวหนต้าทรัวรย์เดรนทางพรต้อมคณะ

 บรรษรัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณทมทผสต้เดรนทางตอรากวทา 10 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสต้เดรนทางทราบลทวงหนต้า
กทอนเดรนทาง 15 วรัน

 บรรษรัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรรับเปลทรยนโปรแกรมเพพรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตนุอรันเนพรองมาจาก
การลทาชต้าของสายการบรน, การนรัดหยนุดงาน, ภรัยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภรัย, การกทอจลาจล, อนุบรัตรเหตนุ ฯลฯ โดยจะคอานขง
ถขงผลประโยชนย์ของผสต้เดรนทางเปกนสอาครัญ

 บรรษรัทฯ จะไมทรรับผรดชอบคทาใชต้จทายททรเกรดขขขน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมพอง อรันเนพรองจากการกระทอาททรสทอไปในทางผรด 
กฎหมายหรพอการหลบหนทเขต้าเมพอง ฯลฯ และจะไมทคพนเงรนคทาทรัวรย์ททรชอาระมาแลต้ว

 บรรษรัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณทททรเกรดภรัยพรบรัตรทางธรรมชาตร อาทร สขนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟ
ระเบรด อนุทกภรัย วาตภรัย ฯลฯ อรันนอกเหนพอจากการควบคนุมของบรรษรัทฯ โดยทางบรรษรัทฯ จะขอเกกบเฉพาะคทาใชต้จทายททรเกรด
ขขขนตามจรรงเททานรัขน เชทน คทามรัดจอาตรั ตวเครพรองบรน, คทาวทซทาในกรณทททรยพรนวทซทาแลต้ว และคทาวางมรัดจอาหต้องพรัก ฯลฯ



การสทารองททที่นลัที่งและชทาระเงวิน
 ยยืนยลันการสทารองททที่นลัที่งกรับเจต้าหนต้าททรฝทายขาย พรฟ้อมสญ่งสทาเนาหนลังสยือเดวินทาง 

 ชอาระเงรนมรัดจอาภายใน 3 วรันนรับจากวรันททรจอง เงรนมรัดจอาถพอเปกนการยพนยรันการจองของททาน

o ยนุโรป อเมรรกา ออสเตรเลทย นรวซทแลนดย์ ททานละ 25,000 บาท

o ญทรปนุทน เกาหลท ดสไบ ศรทลรังกา อรนเดทย อรนโดนทเซทย ททานละ 10,000 บาท

o จทน ไตต้หวรัน เวทยดนาม พมทา กรัมพสชา ลาว สรงคโปรย์ ททานละ 5,000 บาท

 คทาทรัวรย์สทวนททรเหลพอทรัขงหมด ชอาระลทวงหนต้า 21 วรันกทอนเดรนทาง
 หากททานไมทชอาระเงรนคทาทรัวรย์สทวนททรเหลพอตามกอาหนดวรันดรังกลทาว ทางบรรษรัทฯ ถพอวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมท

เงพรอนไข และขอสงวนสรทธรธ ในการคพนเงรนมรัดจอา
 หลรังจากสอารองททรนรั รงเรทยบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าททรฝทายขายจะนรัดวรัน-เวลา ไปรรับหนรังสพอเดรนทางและเอกสารอพรนททรแจต้งไวต้ใน

โปรแกรม เพพรอดอาเนรนการยพรนขอวทซทา (สอาหรรับประเทศททรตต้องทอาวทซทา)

การยกเลวิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วรัน  คพนเงรนมรัดจอาทรัขงหมด
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วรัน  หรักเงรนคทาทรัวรย์ 50%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วรัน  หรักเงรนคทาทรัวรย์ 75%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วรันเดรนทาง  หรักเงรนคทาทรัวรย์ 100%
 กรณทยกเลรกการเดรนทางหลรังจากออกตรั ตวเครพรองบรนแลต้ว หากเปกนตรั ตวททรสามารถทอา Refund ไดต้ ผสต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา 

Refund ตามระบบและเงพรอนไขของสายการบรนเททานรัขน (ประมาณ 3 เดพอน)

ตลัตั๋วเครยืที่องบวิน
 ตรั ตวเครพรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลรับพรต้อมกรัน หากตต้องการเลพรอนวรันเดรนทางกลรับ ททานตต้องชอาระคทาใชต้จทายททร

สายการบรนเรทยกเกกบ และการจรัดททรนรั รงของกรนุรุ๊ปเปกนไปโดยสายการบรนก อาหนด ทางบรรษรัทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซง
ไดต้ 

 คทาภาษทสนามบรน, คทาภาษทนอขามรันเชพขอเพลรงและคทาประกรันวรนาศภรัยทางอากาศ ครดตามอรัตราททรทางสายการบรนแจต้ง ณ วรันททร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมทการปรรับขขขนราคาในภายหลรัง ถพอเปกนคทาใชต้จทายสทวนททรเพรรม ทางบรรษรัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ใน
การเรทยกเกกบตามความเปกนจรรง ณ วรันททรออกตรั ตว



โรงแรมและหฟ้องพลัก
 หต้องพรักในโรงแรมสทวนใหญทเปกนแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพรักขขขนอยสทกรับการวางรสปแบบของ

แตทละโรงแรม กรณทผสต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอพรนๆ อาจทอาใหต้ไมทไดต้หต้องพรักตรดกรันตามททรตต้องการ 
 โรงแรมอนนุญาตใหต้มทผสต้เขต้าพรักใน 1 หต้องมากททรสนุด คพอ 3 คนเททานรัขน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมทหต้องพรักแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรพอมทจอานวนจอากรัด บางโรงแรมอาจจรัดเปกนหต้องพรักคสท และ

เพรรมเตทยงเสรรมใหต้ (Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมทมทหต้องพรักแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรพอไมทมทเตทยงเสรรมใหต้ ททานจอาเปกนตต้องแยกเปกนพรักหต้องเดทรยว และ

ตต้องชอาระคทาหต้องพรักเดทรยวเพรรมดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครพรองปรรับอากาศ เนพรองจากเปกนประเทศททรอยส ทในแถบอนุณหภสมรตอรา เครพรองปรรับอากาศจะเปรด

ใหต้บรรการในชทวงฤดสรต้อนเททานรัขน
 ในกรณทททรมทการจรัดประชนุมนานาชาตร (Trade Fair) หรพองานเทศกาลตทางๆ เปกนผลใหต้คทาโรงแรมสสงขขขน 3-4 เททาตรัวจาก

ราคาตต้นทนุนททรครดไวต้ บรรษรัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรรับเปลทรยนหรพอยต้ายไปพรักเมพองใกลต้เคทยงเพพรอความเหมาะสมของ
โปรแกรม

กระเปป๋าและสลัมภาระเดวินทาง
 นอขาหนรักกระเปป๋าสรัมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครพรอง สายการบรนอนนุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนรักไมทเกรน 30 กรโลกรรัม (สอาหรรับ

ผสต้โดยสารชรัขน Economy Class) หากสรัมภาระมทนอขาหนรักเกรน สายการบรนมทสรทธรธ เรทยกเกกบคทาระวางนอขาหนรักเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสรัมภาระททรสายการบรนอนนุญาตใหต้นอาขขขนเครพรองไดต้ ตต้องมทนอขาหนรักไมทเกรน 7 กรโลกรรัม และมทความกวต้าง+ยาว+สสง 

ไมทเกรน 115 เซนตรเมตร หรพอ 25 เซนตรเมตร (9.75 นรขว) x 56 เซนตรเมตร (21.5 นรขว) x 46 เซนตรเมตร (18 นรขว) 
 ในบางรายการทรัวรย์ ททรตต้องมทบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นอขาหนรักของกระเปป๋าอาจจะถสกก อาหนดใหต้ตอรากวทา

มาตรฐานไดต้ ทรัขงนทขขขขนอยสทกรับขต้อกอาหนดของแตทละสายการบรน ซขรงผสต้เดรนทางตต้องเปกนผสต้รรับผรดชอบคทาใชต้จทายเอง
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