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วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 

กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – นมสัการพระองคเ์จ๊ก พระองคจ์อม – ทุ่งสังหาร – 
ทะเลโตนเลสาป 
Bangkok – Siem Reap – Angchek Angchom - Wat Thmey (Killing Fields) - 
Tonle sap 

 ✓ ✓ 
ANGKOR HOLIDAY 

HOTEL 

2 
นครวดั – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั – 
Angkor Thom - Prasat Bayon - Ta Prohm - Angkor Wat – Siem Reap Airport - 
Bangkok 

✓ ✓  - 

 
 
 
 

GROUP&GO CAMBODIA  

เสียมเรียบ นครวดั นครธม 2 วนั 1 คนื 
 

ก าหนดการเดินทาง  : เดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม 2563 
ออกเดินทางต้ังแต่ 6 ท่านขึน้ไป โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการ จะไม่มีหวัหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

4,900.- 
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☺ออกเดินทางต้ังแต่ 6 ท่านขึน้ไป โดยรถ Mercedes-Benz MB 140 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก  กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – นมัสการพระองค์เจ๊ก พระองค์จอม – ทุ่งสังหาร - ทะเลโตนเลสาป 

…… น.  คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
…… น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน และเท่ียวบินที่ท่านเลือก 
…… น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ เมืองเสียมเรียบ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (เวลาท้องถิ่นเท่ากับ

ประเทศไทย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าท่ีศุลกากรแลว้ ไกด์ทอ้งถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้
การตอ้นรับท่าน น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ พระองค์เจ็ก พระองค์จอม สถานที่ท่ีมีความส าคญัเป็น
อย่างยิ่งต่อคนใน ทอ้งถิ่น ภายในศาลมีพระพุทธรูปท่ีอยู่ในพระอิริยาบถยืนอยู่สององค ์มีช่ือว่าองคเ์จ็ก(องคสู์ง) 
และพระองค ์ จอม (องค์เต้ีย) ซ่ึงพระทั้งสององค์น้ียงัถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบท่ีมี
ผูค้นหลัง่ไหลมาสักการะไม่ขาดสาย จากนั้นน าท่านชม ทุ่งสังหาร The Killing Fields ต านานสังหารท่ีโลกไม่
เคยลืม บทบนัทึกความเลวร้ายท่ีปรากฎในประวติัศาสตร์ท่ีมนุษยก์ระท าต่อมนุษยด์ว้ยกันอย่างป่าเถื่อน ทารุณ 
โศกนาฏกรรม "กมัพูชา" ช่วงเขมรแดงเรืองอ านาจหลงัจากยึดกรุงพนมเปญได้ในปี 2518 ทัว่ทั้ง แผ่นดินแดง
ฉานดว้ยเลือดประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิท่ีตกเป็นเหยื่อความโหดเห้ียม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลโตนเลสาป ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีมีแม่น ้าโขงไหลผ่าน 
ยาว 500 กิโลเมตร จากนั้นไหล เขา้สู่เวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต ้นบัว่าเป็นแม่น ้านานาชาติ และเช่ือกันว่าปลาบึก
ซ่ึงเป็นปลาน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกว่ายทวนน ้าจากโตนเลสาบ ข้ึนสู่ประเทศไทย-ลาว ก่อนไปผสมพนัธุ์ท่ีจีน
ซ่ึงเป็นตน้แม่น ้าโขง   
 
 
 
 
 
 



 

                 3   

 
 
 
 
 

  
 
 
                                                                              Cr.Gerode_- flickr 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สอง  นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรในสมยัโบราณ ซ่ึงก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปลาย ศตวรรษท่ี 
12 ในยุคสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เม่ือเขา้ในบริเวณนครธม โดยผ่านประตูชยั ท่าน สามารถมองเห็นสนามหลวง 
ลานช้าง ลานพระเจ้าข้ีเร้ือนและปราสาทนางสิบสอง ซ่ึงอยูใกล้พระราชวงั หลวงแต่โบราณอีกด้วย เม่ือถึงใจ
กลางเมืองนครธม น าทุกท่านเขา้ชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นล าดับท่ีสองท่ีควรมา
เท่ียวชมเม่ือมาเยือนองักอร์ สร้างข้ึนเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ในรัชสมยัของพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 ปราสาท
บายนสร้างข้ึนจากหินทรายและเป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เม่ือมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต 
แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างข้ึนตามแบบแผนของยนัตระ ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของพุทธ
ศาสนาของอินเดีย เป็นสัญลกัษณ์ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสัญลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัดิ์ สิทธ์ิ
ในศาสนาฮินดู เม่ือไดเ้ขา้ไปสัมผสัยงัปราสาทแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเป็น
เสน่ห์ท่ีประทบัใจของปราสาทแห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/95872801@N04/15254272831/in/photolist-CZ696u-DiVYwe-c72Fpj-ouZkrB-c72Myo-c72FQo-DoTBcE-DgCFkN-c72Jtq-c72K1Y-c72M7d-c72GuJ-peY8RZ
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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จากนั้นน าท่านชม  ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 เพ่ืออุทิศถวายแด่พระราช
มารดา เป็นวัดในพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นปราสาทตาพรหมเป็นท่ีปราสาทท่ีสวยงาม มีมนต์ขลังมาก เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต นอกจากน้ียงัจะไดเ้ห็นพลงัแห่งธรรมชาติท่ีกลบัมา
ครอบครองยิ่งใหญ่เหนือมนุษยต์้นไม้ขนาดยกัษ์กับรากไม้มหึมาท่ีโอบรัดอาคารไวอ้ย่างอัศจรรย ์ แมกไม้
ร่มคร้ืม และเสียงนกเจ้ือยแจว้คลออยู่ตลอดการเท่ียวชม  

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมส่ิงมหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลกท่ี  ปราสาทนครวัด  ท่ีเปรียบเสมือนวิมานของเทพเจา้สูงสุด  สร้างข้ึน 
เม่ือประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 เป็นเทวสถานในศาสนสถานฮินดูขนาดใหญ ่เป็นนฤมิต
กรรมทางสถาปัตยซ่ึ์งอาจไม่มีส่ิงก่อสร้างอื่นใดท่ีสร้างมาแล้ว หรือท่ีจะสร้างต่อไปในโลกเสมอเหมือนได้ ถือ
เป็นศาสนสถานชิ้นเดียวท่ีมีอาณาเขตใหญ่ท่ีสุดในบรรดาปราสาทขอม  ทั้งหมด  ท่านจะไดเ้ห็นและซาบซ้ึงกับ
ความมหัศจรรยข์องคนโบราณท่ีสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมอนั ยิ่งใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ 

......... น.  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเท่ียวบนิที่ท่านเลือก  
*********************************** 
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อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ก าหนดการดินทาง คณะ 6 ท่าน  

ท่านละ 

พักเด่ียว 

เพิ่มท่านละ 

พฤษภาคม -ธันวาคม 2563 4,900 บาท  2,500 บาท 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม 

 
อัตรานี้รวม 
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้งถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศ สามารถอยู่ไดไ้ม่เกนิ 14 วนั 
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้งถิน่ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 400 บาท/ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
ข้อควรทราบ: 
➢ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แล้ว

ทางบริษทัถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั 
➢ บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย, คนขบัรถพูดภาษาท้องถิ่น

เท่านั้น  
➢ ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนกับ

คนขบัรถของท่านและทีมฯ 
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัท ์และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน 
➢ วนัแรกท่ีเดินทางไปถงึสนามบิน ไกด์ทอ้งถิ่นจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน  



 

                 6   

➢ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน
ทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลห์รือเวลา
บิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งต้น ต้องมีผูเ้ดินทาง 6 ท่านข้ึนไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าท่ีก าหนด กรุณา

สอบถามเจา้หน้าท่ี เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ ง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าห้องพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 

➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเต็มภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดร้ับการยืนยนัการส ารอง  
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดังกล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นท่ีแจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในครั้ งแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมี

การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลกิการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตั๋วที่สามารถท ารีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านัน้ (ประมาณ 90 
วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครัง้ จ านวนเงินขึน้อยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน 
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้ทันตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านัน้ ทัง้นีต้้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่
อนุญาตให้เปล่ียนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบตัรโดยสาร 
❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตั๋วเคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ เมื่อท่านตกลงจองทัวร์

โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
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ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถ
น ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้ 

โรงแรมและห้องพัก 

❖ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักข้ึนอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจท าให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให้ (Extra Bed) 
❖หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และต้อง

ช าระค่าห้องพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ  เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 


