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กรุป๊สว่นตวั ตามวนัที่ตอ้งการ  
ราคานี้ใชไ้ดถึ้ง 31 มีนาคม 2562 

(ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยติดตามคณะ)  

ราคาผูใ้หญ่/ท่าน 
ราคาเด็กมีเตียง 

 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพ่ิม 

 โรงแรม 4 ดาว 
(Angkor Rivera หรือเทียบเท่า) 

สําหรบัลูกคา้ 6 - 9 ท่าน 
 

9,500.- 7,000.- 2,000.- 

หมายเหตุ // ราคาเด็กมีเตียงและเสริมเตียง คิดราคาเดียวกบัผูใ้หญ่ 
- กรุป๊เดินทางสามารถออกเดินทางไดต้ัง้แต่ 6 ท่าน (ออกดว้ยรถตูV้iPโดยไม่มีหวัหนา้ทวัรค์นไทยเดินทางไปดว้ย) 
- มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นรอรบัท่านท่ีด่านอรญัประเทศ (มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นสามารถสื่อสารภาษาไทยได)้ 
- ราคานี้สําหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน ชาวต่างชาติเพ่ิม 1000 บาท 
- ราคานี้ไม่สามารถใชไ้ดใ้นชว่งปีใหม่ (20 ธ.ค. 61  – 10 ม.ค. 62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปราสาท นครวัด นครทม บันทายสรี 

ตาพรหม ลองโตนเลสาบ บุฟเฟตอลังการ โชวนรําอัปรา 

และ การแสดงพื้นบาน ช็อปปงมันส..สนั่นตลาดโรงเกลือ 

 

ตลุยไนทมารเก็ต 

 ผาน ตมไทย-กัมพูชา แบบVIP
ไมแบกสัมภาระและ ไมตอง

คิวรอนาน จนหมดสนุก! 

CAMV-01 CAM02 
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Day1 กรุงเทพ – ปอยเปต – เสียบเรียบ – พระองคเ์จค-องคจ์อม – โตนเลสาป   
05.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ (รบัส่ง 1 จุด ภายในกรุงเทพ)   
06.00 น.  ออกเดินทางมุ่งหนา้สูช่ายแดนไทย-กมัพูชา อ. อรญัประเทศ จ. สระแกว้ 
09.00 น. เดินทางถึง อ.  อรญัประเทศ จ.สระแกว้ จะมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั เพ่ือนําทา่นเดินทางสูด่า่นชายแดน

ไทย – กมัพูชา หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้ – ออกเมือง นําทกุทา่นเดินทางสู ่ จ. เสียมเรียบ โดยนําทา่นขึน้
รถปรบัอากาศทอ้งถ่ิน  โดย ระยะทางประมาณ 150กิโลเมตร  ใชเ้วลาเดินทาง 2.5ชม. (สภาพถนนดี)  
เดินทางถึง จ. เสียมเรียบ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (มือ้ที1/ 7)  
บ่าย จากน้ันสกัการะและนมสัการพระพุทธรปูศกัดิส์ิทธิ ์ คูบ่า้นคูเ่มืองของเสียมเรียบ  พระองคเ์จค พระองคจ์อม ที่

ชาวเสียมเรียบนับถือและศรทัธา จากน้ันนําทา่นเดินทาง สู ่ วดัใหม่ หรือ ทุง่สงัหาร เป็นจดุที่นักทอ่งเที่ยว
ประสงคท์ี่จะไปศึกษาเก่ียวกบัการสงัหารหมู่ในกมัพูชาในยคุเขมรแดง วดัใหม่เป็นหน่ึงในสถานที่สงัหารคนใน
ยคุน้ันโดยเราสามารถเห็นหวักะโหลกเป็นรอ้ยที่ถกูสงัหาร กอ่น เดินทาง สู่โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบนํ้าจืด 
ที่มีชือ่เสียงของกมัพูชา นําทา่นลงเรือลอ่งชมชวีิตความเป็นอยูข่องชาวประมง ที่ปลกูบา้นสรา้งเรือนลอยนํา้ 
ซึง่จะมีทัง้ชาวกมัพูชา และชาวเวียดนามที่อพยพมาตัง้รกราก  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร( มือ้ที่ 2/7 ) บริการอาหารแบบบุฟเฟต ์ พรอ้มชมการแสดงพืน้เมือง 
รําอปัสรา หลงัอาหารเชญิทา่นเดินเลน่ที่ ไนทม์ารเ์ก็ต และ ผบัสตรีท เลือกซือ้ของฝาก จากน้ันเชญิทกุ
ทา่นเขา้ที่พกัและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั โรงแรม  Angkor Rivera Hotel (4*) หรือเทียบเท่า  
หมายเหตุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  (มือ้ที่ 3/7) 

 -ชว่งฤดรูอ้นเดือนเมษายน-กรกฎาคม แลง้และนํา้นอ้ย อาจจะไม่สะดวกในการลงเรือลอ่งทะเลสาบ  พิจารณา
ตามความเหมาะสม ในแตล่ะชว่งการเดินทาง 

Day2       บนัทายสรี - นครวดั – พระนครธม - ปราสาทตาพรหม – ปราสาทบายน  

08.00 น. เดินทางไปชม ปราสาทบนัทายสรี (Banteay Srei) ซึง่สรา้งตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรว
รมิน (พ.ศ.1510) แตม่าเสร็จเอาในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 5 ซึง่เป็นพระราชโอรส แต่

คนที่สรา้งตอ่จนเสร็จเป็นพราหมณช์ือ่ครุยุชัญวราหะ ตวัปราสาทสรา้งในแนวราบ 
เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุม่หน่ึง สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูแกะสลกัภาพนูนตํ่าอยา่ง
งดงามมาก โคปุระของปราสาทบนัทายสรีมีลวดลายงดงามมาก จาํหลกัเป็นรปูพระ

อินทรท์รงชา้งเอราวณั ผ่านโคปุระช ัน้นอกซึง่มีกรอบประตไูม่ใหญนั่กเขา้ไป จะเป็น
ทางเดินปูลาดดว้ยหินทราย สองขา้งทางปักดว้ยเสานางเรียง ทาํดว้ยหินทรายเชน่กนั 

ห่างเป็นระยะๆ ถดัออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึง่กินพืน้ที่ออ้มไปถึงกลุม่ตวัปราสาท
ดา้นใน ปราสาทบนัทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกวา่ "บนัเตยเ์สรย" แปลวา่ "ป้อมแห่งสตรี" 

ถา้แปลตามภาษาสนัสกฤตซึง่ "ศร"ี แปลวา่ ความดีงามแลว้ก็อาจจะแปลไดว้า่ "ป้อมที่สวยงาม" 
จากน้ันนําทา่นเดินทางสูน่ครวดั ระหวา่งทางแวะหมู่บา้นทาํนํา้ตาลที่มีชือ่เสียงของกมัพูชา  นําทา่น
ชมเทวสถานอนัย่ิงใหญ ่ ถือไดว้า่เป็นสิ่งมหศัจรรย ์ 1 ใน 7 ของโลก ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพ

เจา้สงูสดุที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษย ์ และถือวา่เป็นสถานที่สดุยอดในการเดินทาง
ครัง้นีน่ั้นคือ ปราสาทนครวดั ซึง่สรา้งขีน้เม่ือประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจา้สรุิยวรมนัที่ 
2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา  ชมรปูสลกันางอปัสรนับหม่ืนองค ์ ชมภาพแกะสลกันูนตํ่า การกวน
เกษียรสมุทร ซึง่เป็นพิธกีรรมโบราณอนัศกัดิส์ิทธิน่์าสนใจเป็นอยา่งย่ิง ทา่นจะไดช้มภาพการยก
กองทพัของพระเจา้สรุิยวรมนัที่ 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกกุ ซึง่เป็นบรรพบุรษุของพวกเรา
ชาวไทยปรากฏอยูด่ว้ย   เราจะใชเ้วลาตลอดทัง้บ่ายวนันีช้ืน่ชมกบัความมหศัจรรยข์องคน

โบราณ ที่สรา้งสรรคส์ถาปัตยกรรมอนัวิจิตรที่อาจเปรียบเทียบกบับโุรพุทโธของชวา และปิรามิด
ของอียิปต ์ ไดอ้ยา่งไม่นอ้ยหนา้กนั จนทา่นอาจรูส้ึกวา่เขม็นาฬิกาของทา่นหมุนไปอยา่งรวดเร็ว
เหลือเกิน 
เที่ยง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่4/7) 

บ่าย เดินทางไปชม ปราสาทตาพรหม สรา้งในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 เพ่ือ
อทุิศถวายแดพ่ระราชมารดาเป็นวนัในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญโ่ตมากกวา่สนามหลวงของไทย ตัง้อยูก่ลาง
ป่าและมีแมกไมข้ึน้ปกคลมุ ชมรากไมย้กัษ ์ ที่งออกเลือ้ยรดัองคป์ราสาทเอาไวอ้ยา่งมหศัจรรย ์ ขนาดที่ มีทีม
ถา่ยทาํภาพยนตรฮ์อลีวูด้ ( Tomb Raider) นําเขา้ไปไวใ้นฉากสาํคญั ..จึงพลาดไม่ไดอ้ยา่งย่ิง ที่จะเขา้ชม ชม

กลุม่ปราสาทนครธม เริ่มจาก สะพานนาคราช ซึง่ดา้นหน่ึงเป็นศิลาสลกัเป็นรปูเทวดากาํลงัฉุดนาค สว่นอีก
ดา้นหน่ึงเป็นรปูอสรูซึง่มีขนาดใหญม่ากกวา่ 5 เทา่คนจริงรวมกนัถึง 108 ตน เป็นสะพานที่กษตัริยเ์ขมรใช ้
เป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมืองนครธมของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7  นําชม  ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรปูพระ
โพธสิตัวห์นัพระพกัตรไ์ปทัง้ 4 ทิศที่วิจิตรพิศดารกวา่ในประตเูมืองในประเทศตา่งๆ ที่ทา่นเคยพบมา จากน้ัน
ชม ปราสาทบายน ซึง่เป็นศูนยก์ลางขององักอรธ์มหรือนครธม เป็นสดุยอดของปราสาทเขมรในยคุเสื่อมคือ 
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ในรชักาลของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยกัษท์กุหลงัจะแกะเป็นเทวพกัตร ์ 4 หนา้หนัออกไป
ทอดพระเนตรความเป็นไปและทกุขส์ขุของประชาชนทัง้ 4 ทิศ คํ่า อาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่5/7)   

ที่พกั โรงแรม  Angkor Rivera Hotel (4*) หรือเทียบเท่า   
  
Day3  ตลาดซาจะ๊ – หมู่บา้นแกะสลกัหิน – ปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  (มือ้ที่6/7) 
08.00 น. เชค็เอา้ทจ์ากโรงแรม  
            มีเวลาใหท้่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท 

หรือ ตัวอักษรเขมร,เครื่องเงิน,ไม้แกะสลักต่างๆ พร้อมทั้ง จําหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  
ซึง่ป็นปลามาจากโตนเลสาบ  ของที่ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปป ราสาทต่าง ๆ   

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 7/7)   
                  นําทา่นออกจาก จ. เสียมเรียบ เพ่ือเดินทางกลบัสูด่า่นปอยเปต ระหวา่งเสน้ทางน้ันจะใหท้า่นแวะเขา้ชมและ

ซือ้ของที่ละลึกที่หมู่บา้นแกะสลกัหินทรายที่ขึน้ชือ่ของประเทศกมัพูซาซึง่แกะสลกัหินทรายไดส้วยงามที่สดุ 
15.00 น. จ ากนั้นเดินทางถึง อ. ปอยเปต นําทา่นผ่านดา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและดา่นศุลกากร และเชญิทกุทา่นช ้

อปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินคา้ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้ไดอ้ยา่งมากมาย  
อาทิเชน่ กระ เป๋า   รองเทา้ เขม็ขดั ฯลฯ 

21.00 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพและภาพความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เง่ือนไขการออกเดินทาง 

- กรุป๊เดินทางสามารถออกเดินทางไดต้ัง้แต่ 6 ท่านขึน้ไป(ออกดว้ยรถตูV้iPโดยไม่มีหวัหนา้ทวัรค์นไทยเดินทางไปดว้ย) 
- มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นรอรบัท่านท่ีด่านอรญัประเทศ (มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นสามารถสื่อสารภาษาไทยได)้ 

อตัรานี้รวม  
1. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน    
2. ค่าอาหาร 7 มือ้ตามรายการ/นํ้าดื่ม ผา้เย็น 
3. ค่ารถปรบัอากาศ เริม่และสิน้สุดท่ีกรงุเทพฯ นําเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุในโปรแกรม  
5. ค่าผ่านด่าน ไทย เขมร แบบแสตมป์ ViP (สําหรบัคนไทย) 
6. ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางวงเงิน สูงสุดไม่เกิน1 ลา้นบาท  
      *** ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัภยั *** 

อตัรานี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีกําหนด  
2. ค่าหอ้งพกัสําหรบัชาวต่างชาติ เดินทางโดยไม่มีคนไทยมาดว้ย ตอ้งเพ่ิมท่านละ 1,000 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ปกติ 3 วนัทําการ 25USD. /ท่าน+ค่าย่ืน (กรณีเป็นชาวต่างชาติท่ีไม่ใชค่นไทย) 
4. ค่าแจง้เขา้ -ออก ประเทศไทย  สําหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางต่างดา้ว  
5. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและพนักงานขบัรถ คนละ 150 บาท/วนั ต่อท่าน(150บาทx3วนั=450บาท) 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม7%และภาษีบริการ3%(กรณีนิติบุคคล)  
7. ค่าภาษีนักท่องเท่ียว (ถา้มี)  

 
รายละเอียด ตม. แบบ ViP (ค่าใชจ้่ายนี้ รวมอยู่ในรายการ ) 
ปกติเรือ่งของการผ่านด่านตรวจคนเมืองบริเวณด่านอรญัประเทศ ตอ้งผ่านทัง้หมด 2 ด่าน คือ 1. ด่านตรวจคนเขา้เมืองฝ่ังไทย2. 
ด่านตรวจคนเขา้เมืองฝ่ังกมัพูชา (แบบไม่ไดทํ้าวีไอพี) จะใชเ้วลาค่อนขา้งนานในการยืนรอต่อแถวเพ่ือผ่านด่าน กรณีทํา ตม. ViP 
น้ัน จะสามารถย่นระยะเวลาในการผ่านด่าน คือ จะยืนต่อแถวผ่านด่านแค่ฝ่ังไทยเท่าน้ัน ส่วนฝ่ังกมัพูชาทางเจา้หนา้ที่ของทาง
บริษทั จะเป็นคนดําเนินการทําให ้  

 ทัง้นีส้ว่นการทาํตม. ViP โดยทางบริษทัฯไม่มีการบงัคบัทาํแตอ่ยา่งใด ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจของลกูคา้ ยกเวน้
กรณีเดินทางชว่งเทศกาลทอ่งเที่ยวและวนัหยดุยาว ซึง่มีผูเ้ดินทางผ่านดา่นเป็นจาํนวนมากจึงตอ้งทาํตม. ViP เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของทา่น 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (นับจากวนัเดินทาง) 
 

เอกสารใชย่ื้นวีซา่ (กรณีเป็นชาวต่างชาติท่ีไม่ใชค่นไทย) 
• หนังสือเดินทางมีอายนัุบจนถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  
• หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่างสําหรบัประทบัตราอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน  2 ใบ  รูปภาพสีเท่าน้ัน และตอ้งเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
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โดยอดัดว้ยกระดาษสําหรบัถ่ายภาพเท่าน้ัน 
• กรณีวีซา่ด่วน หนา้ด่าน อตัราค่าธรรมเนียมวีซา่เร่งด่วน 1 วนั 35 USD / ท่าน 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. กรณุาวางเงินมดัจาํทา่นละ 3,000 บาท หรือยอดรวมทัง้หมดกรณีจองลว่งหนา้ นอ้ยกวา่15วนัทาํการ                           
โดยการโอนเขา้บญัช.ี..................................................................................................................................... 

2. คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือชาํระกอ่นการเดินทาง 15 วนัทาํการ กรณีที่ทา่นมิไดช้าํระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลือภายในวนัเวลา                
ที่กาํหนด ใหถื้อวา่ทา่นสละสิทธิใ์นการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

3. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. สงวนสิทธิใ์นการคืนมดัจาํทกุกรณี 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15วนั คิดคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัรใ์นทกุรณี 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 6 วนั ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทกุกรณี 

 
หมายเหตุ 

1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ขึน้อยูก่บัประกาศเปลี่ยน แปลง
ราคาของสายการบินและอตัราแลกเปลี่ยน 

2. หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้ - ออกเมืองดว้ยเหตผุลทางการเมือง หรือการเมืองระหวา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรบัผิดชอบของบริษทัฯ บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆ (ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น) 
รวมทัง้เหตสุดุวิสยั เชน่ ภยัธรรมชาติตา่งๆ การนัดหยดุงาน การสไตรค ์ การลา่ชา้ของสายการบิน และปัญหาอนั
เน่ืองมาจากสขุภาพสว่นบุคคล 

3. คา่บริการที่ทา่นชาํระเป็นการชาํระแบบเหมาขาด และบริษทัไดช้าํระใหก้บัตวัแทนแตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเชน่กนั
หากทา่นมิไดท้อ่งเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใชบ้ริการสว่นหน่ึงสว่นใด ทา่นจะขอคา่บริการคืนไม่ได ้

 
 
 

อย่ายอมตายหาก ยงัไม่ไดช้ม นครวดั 
"See Angkor Wat and Die! 


