
 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13723  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มเดินทาง เดือน มิถนุายน – เดือน ตุลาคม 2562 

 



วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสยีมเรยีบ-สกัการะองคเ์จา้เจก๊ เจา้จอม-วัดเพรยี

พรหมรตัน-์โชวร์ะบ านางอปัสร-ชอ้ปป้ิงตลาดซาจะ๊ 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคารเ์ตอรส์ายการบิน 

LANMEI AIRLINES เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัอยา่งอบอุ่นและเป็นกนัเอง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

12.00 น. น าคณะเดินทางสู่เสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ671  

13.25 น. เคร่ืองแวะท่ีกรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลกูคา้ไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง 

14.55 น. เดินทางต่อสู่เมืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ671 

  (ไม่มีอาหารบรกิารบนเครือ่ง)  

15.45 น. ถึง เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระเรียบรอ้ย 

จากน้ันน าท่านขึ้ นรถปรบัอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ 

น าท่านสกัการะ ศาลพระองคเ์จะ๊ พระองคจ์อม (เปรี๊ยะ

อองเจะ๊ขเปรี๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลกัเมือง ส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง ของเสียมเรียบ ชาวบา้นและ

นักท่องเท่ียวนิยมมากราบไหวส้ักการะและขอพร  ตาม

ประวติัเล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพ่ีน้องกัน และมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา

อย่างมาก วนัหน่ึงหลังจากไปท าบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ต่ืนขึ้ นมาอีก บิดามารดามีความ

เสียใจ และอาลยักบัลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงไดส้รา้งพระพุทธรูปขึ้ นมาสององค ์องค์

ใหญ่นามวา่องคเ์จก๊ องคเ์ล็กเป็นนอ้งนามวา่องคจ์อม เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของเมือง

เสียมราฐ ประชาชนท่ีน่ีใหค้วามเคารพนับถือเป็นอยา่งมาก  

http://bit.ly/2NMk5YE


  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดเพรียพรหมรตัน ์(Preah Prohm Rath) เป็นวดัสรา้งใหม่ของ

กมัพชูา ภายในพระวิหารของวดัมีพระนอนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสรา้งดว้ยกาบเรือของพระช่ือดงัท่ีช่ือว่า 

Preah Ang Chong Han Hoy ท่ีเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวพนมเปญ และ กมัพชูา มาตั้งแต่

สมยั พ.ศ.1900ภายในโบสถมี์พระประธานท่ีถูกสรา้งอยา่งเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางดา้น

หลังพระองคใ์หญ่น้ัน นักท่องเท่ียวก็จะไดพ้บพระนอน ท่ีนอนซ่อนตัวอยู่ดา้นหลังอย่างน่า

เล่ือมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายท่ีประดับตกแต่งดว้ยภาพพุทธประวัติซ่ึงเป็น

ศิลปะแบบใหม่ท่ีศิลปินแนวใหม่ของกมัพชูาสรา้งสรรคข์ึ้ นมีเอกลกัษณ์แตกต่างตรงเล่นความ

นูนต า่ท่ียืน่ออกมาจากาาผนังใหดู้มีมิติมากขึ้ น 

เยน็ รับประทานอาหารที่รา้นอาหารทอ้งถ่ิน พรอ้มชม การแสดงชุดระบ าอัปสร  ศิลปะ

พ้ืนบา้นท่ีสวยงามและการแสดงอ่ืนอีกมากมายใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นความทรง

จ  า   

จากนั้น จากน้ันน าทุกท่าน ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดซาจะ๊  ใหท่้านเลือกซ้ือของาากอาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า ผา้

ทอ ของาากพวกพวงกุญแจและอ่ืนๆ เคร่ืองเงิน อญัมณี นอกจากการซ้ือของาากแลว้ ท่าน

ลองชิมปาเตท่ีมีขายอยูท่ัว่ไปในเมืองเสียมเรียบ 

พกัที่  โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

. 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง  ปราสาทบนัทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวดั-NIGHT 

MARKET 

08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ที่ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

09.00 น. น าท่านชม ปราสาทบนัทายสรี (Banteay Srei) 

สรา้งตอนปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมินทร ์

(พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุ่มหน่ึง 

สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพแูกะและแกะสลกั ภาพ

นูนสูงไดอ้ย่างสวยงามมาก จากน้ันน าท่านชม 

ปราสาทบนัทายส าเหร่ (Banteay Samrei) สรา้ง

ขึ้ นในรชัสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 องคป์ราสาทคลา้ยกบัปราสาทหินพิมาย และน าท่าน 

เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซ่ึงสรา้งในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพ่ืออุทิศ

ถวายแด่พระ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ราชมารดาเป็นวดัในพุทธศาสนา เป็นปราสาทท่ีสวยงามและมีมนต์ขลงัมาก นักท่องเท่ียว

ส่วนมากใหค้วามสนใจปราสาทน้ีมากพอสมควร น าคณะ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม น า

ท่านเขา้ชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้ มบายน”เป็นศูนยก์ลางของนครธมเป็นสุดยอด

ปราสาทของเขมรในยุคเส่ือมคือในรัชสมยัของเจา้ชยัวรมันท่ี 7ยอดปราสาทขนาดยกัษ์ทุก

หลงัจะแกะเป็นเทวพกัตร ์4 หน้า หนัออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกขข์องประชาชน  

เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพ่ืออุทิศใหแ้ก่พระมารดา 

ชมตน้สะปงขนาดใหญ่ท่ีแผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลบัเหมือนอยูใ่นเขาวงกต  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวดั”หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในรอบพนัปีชมภาพ

แกะสลกัหินทรายนูนต า่ท่ีระเบียงคตทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงแกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย 

อาทิเชน่ การยกทพัของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



     ส่วนท่านใดท่ีสนใจกิจกรรมในการข้ึนบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็น

บอลลนูท่ีอยูก่บัท่ี จะขบัเคลื่อนข้ึนลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพ้ืนดิน ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลูน

ประมาร 10-15 นาท่ี ก็ลงกลบัคืนสู่พ้ืนดิน  สถานท่ีอยูบ่ริเวณถนนตรงทางเขา้ปราสาทนครวัด

ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะน าใหช้มตอนเย็นจะไดรู้ปภาพที่สวยกว่า เพราะ

ดวงอาทิตยอ์ยูท่างทิศตะวนัตกแลว้ รบัรองว่าท่านจะไดรู้ปภาพที่สวยๆกลบับา้นอยา่งแน่นอน 

***ค่าใชจ้า่ยในการข้ึนบอลลนู ทา่นละ 1,000 บาท *** 

(การข้ึนบอลลนู ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิดใหบ้รกิารจา้) 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ที่ NIGHT MARKET  

พกัที่  โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม  เสยีมเรยีบ-กรุงเทพ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบ SET BOX น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

08.15 น. น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารการบินLANMEI AIRLINES  เที่ยวบิน LQ670  

 แวะเปลี่ยนเครือ่งที่ พนมเปญ ( เครือ่งแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลกูคา้ไม่

ตอ้งลงจากเครือ่ง )  (ไม่มีอาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

***หมายเหต*ุ**รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   

โดยค านึงถึงลกูคา้เป็นหลกั 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ช่วงการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 

ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

มีเตยีงเสริม 

เด็กอายุต  า่กว่า 

12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเด่ียว 

จา่ยเพ่ิม 

 

27 – 29 JUL 19 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,000 

เปิดเพิ่ม 

09 – 11 AUG 19 

8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,000 

10 – 12 AUG 19  8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,000 

13 – 15 AUG 19 7,999.- 7,999.- 7,999.- 2,000 

27 – 29 SEP 19 7,999.- 7,999.- 7,999.- 2,000 

4 – 6 OCT 19 7,999.- 7,999.- 7,999.- 2,000 

12 – 14 OCT 19 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,000 

18 – 20 OCT 19 7,999.- 7,999.- 7,999.- 2,000 

เปิดเพิ่ม 

25-27 OCT 19 

7,999.- 7,999.- 7,999.- 2,000 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัสายการบินLANMEI AIRLINE น ้าหนักกระเป๋า ถือข้ึนเคร่ือง ไมเ่กิน 7 โล และโหลด 

สมัภาระใตท้อ้งเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 20 กิโลกรมั  

-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง     

-ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆๆตามรายการท่ีระบุ 

-ค่าอาหารท่ีระบุตามในรายการ 

-ค่าท่ีพกัในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอรก์รีน หรือ เทียบเท่า   

-ประกนัชีวิต  1,000,000  / อุบติัเหตุ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ตา่งชาติ  

 ***กรณีลกูคา้เป็นชาวต่างชาต ิตอ้งขอวีซ่า VISA ON ARRIVAL กรุณาตดิตอ่สอบถามค่าธรรมเนียมกบัเจ่า

หนา้ที่ก่อนส ารองที่นัง่ทุกครั้ง  



 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีด

ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ  1,200  บาท/ทริป/ลูกทวัร1์ ท่าน(บงัคบัตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบั

ทิปค่ะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลิกทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ  า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการ

เดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 35 วนั) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ  าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ  าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% และริบเงินมดัจ  าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้ น 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 



เง่ือนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษทั 

คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหวัหนา้

ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้ง

ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและ

หากไฟลท์บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าว 

เง่ือนไขเพิ่มเตมิ 

บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้เที่ยวบิน , ราคา

และรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่

ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

/ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคน

เขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ

หรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะ

ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุ

สภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

ทางบริษทัฯจะไม่คืนค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

-ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน หรือ ที่

สาธารณะตา่งๆๆในระหว่างการเดินทาง  

-ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางไดไ้ม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

-เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

-กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ  ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

*** รายการทวัรน้ี์เป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น *** 


