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วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอื เทยีบเทา่ 

D1 
กรงุเทพฯ – เมอืงเสยีมเรยีบ – องคเ์จค องคจ์อม – ศนูยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม – ลอ่งเรอื
โตนเลสาป – ชมการแสดงพืน้เมอืงและร าอปัสรา 

- / L / D TARA ANKOR HOTEL OR SML 

D2 
ปราสาทนครวัด – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครธม – ปราสาทบนัทายสร ี 
 ชอ้ปป้ิง Night Market 

B / L / D TARA ANKOR HOTEL OR SML 

D3  เมอืงเสยีบเรยีบ – กรงุเทพฯ B / - / -  

 

 

 
 

 

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล ์โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั 
บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง  

 

 ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ณ ปราสาทนครวดั 
 ตืน่ตาตืน่ใจกบัสถาปตัยกรรม ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบนัทายสร,ีปราสาทบายน 
 ลอ่งเรอืชมทะเลสาบน า้จดืทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีนาม โตนเลสาบ 
 ชมโชวพ์ืน้เมอืงและร าอปัสรา 
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ณ Night Market และชมเมอืงเสยีมเรยีบยามค า่คนื 
 บรกิารน า้ดืม่แชเ่ย็น และ ผา้เย็นตลอดการเดนิทาง 

 

นครวดั นครธม 3 วนั 2 คืน 

เดินทางเดือน ต.ค. – ธ.ค. 59 

 



  

 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – เมอืงเสยีมราฐ – องคเ์จค องคจ์อม – ศนูยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม – ลอ่งเรอืโตนเลสาป  

ชมการแสดงพืน้เมอืงและร าอปัสรา 

 
04.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์E  

ของสายการบนิ Thai Smile (WE) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบตัรขึน้เครือ่ง 

07.25 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเสยีมราฐ ประเทศกมัพูชา โดยเทีย่วบนิที ่WE588 (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

 

 

 

 

08.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเสยีมราฐ ประเทศกมัพูชา หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ
สัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่ศาลพระองคเ์จค พระองคจ์อม ซึง่เปรยีบเสมอืนศาลหลักเมอืง 
ของเมืองเสียมเรียบ ตามต านานกล่าวว่า องค์เจค องค์จอม เป็นพี่นอ้งกัน และมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอยากมาก อยูม่าวันหนึง่ทัง้สองกลับมาจากการท าบญุแลว้ก็นอนหลับไปไมต่ืน่ขึน้มาอกี
เลย ฝ่ายบดิามารดามคีวามอาลัยทัง้สองเป็นอย่างมากจึงไดส้รา้งพระพุทธรูปขึน้สององค ์ซึง่องคใ์หญน่าม
วา่องคเ์จค และองคเ์ล็กนามวา่องคจ์อม กลายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของเมอืงและประชาชนใหค้วาม
นับถอืเป็นอยา่งมากจนถงึทกุวันนี้ จากนัน้น าทา่นชม ศนูยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม Angkor Silk Farm 
เป็นศูนยห์ัตกรรมทีจั่ดท าขึน้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตกรรมทอผา้รวมถงึการสบืทอดศลิปกรรม
โบราณใหค้งอยู ่

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 

หลังจากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีนาม โตนเลสาบ ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ี
ทรัพยากรธรรมชาตมิากมาย โดยเฉพาะปลาน ้าจดืมมีากกว่า 300 ชนดิ ตัง้อยู่บรเิวณตรงกลางของประเทศ
กัมพูชา ซึง่มพีื้นทีค่รอบคลุมประมาณ 7,500 ตารางกโิลเมตร หรอืใหญ่กว่ากรุงเทพฯ ประมาณ 7 เท่า มี
แม่น ้าโขงไหลผ่านครอบคลุมพืน้ที ่5 จังหวัดของกัมพูชา ไดแ้ก ่ก าปงธม ก าปงชนัง โพธสิัตว ์พระตะบอง 
และเสยีมราฐ จงึมชีาวกมัพชูาเป็นจ านวนมากทีป่ระกอบอาชพีประมงในบรเิวณทะเลสาบแหง่นี ้
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงและร าอปัสรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

            พักที ่TARA ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2 
ปราสาทนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั – ปราสาทบนัทายสร ี 

ชอ้ปป้ิง Night Market  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง พระนคร หรอื นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึง่ เป็นสะพานที่
พระเจา้ชยัวรมันที ่ 7 กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผา่นเขา้ออกเมอืงนครธม ชม ประตเูมอืง ทีม่ยีอดเป็นรปู
พระโพธสิตัวห์ันพระพักตรไ์ปทัง้ 4 ทศิ 



  

 

 

ชม ปราสาทบายน ซึง่เป็นศูนยก์ลางของอังกอรธ์มหรอืนครธม ถอืว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เมือ่
ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรูส้กึเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่ปราสาทตาพรหม ซึง่สรา้งในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 เพือ่อทุศิถวายแดพ่ระราช
มารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาททีส่วยงามและมมีนตข์ลังมาก โดยทางเขา้ปราสาทจะร่มรืน่ดว้ย
พรรณไมแ้ละประตทูางเขา้ทีม่กีารแกะสลักรปูหนา้พระเจา้ชยัวรมันที ่7 อยูด่ว้ย น าทา่นเขา้ชมตัวปราสาททีม่ี
ตน้ไมเ้ขา้ท าลายจนเกดิเป็นศลิปะทีส่วยงาม พรอ้มชมนางอัปสราทีส่วยงาม นักท่องเทีย่วสว่นมากใหค้วาม
สนใจปราสาทนี้มาก จากนัน้แวะชม ผลติภัณฑจ์าก หยก ทีน่ ามาแปรรูปเป็น สรอ้ย แหวน และเครือ่งประดับ
ชนดิตา่งๆ เสรมิดวงชะตา เครือ่งสริมิงคลใหก้บัชวีติของทา่น 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 

น าทา่นชม สิง่มหัศจรรยท์ีเ่คยตดิ 1 ใน 7 ของโลก ที ่ปราสาทนครวดั Angkor Wat ซึง่สรา้งขีน้เมือ่
ประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 อันยิง่ใหญต่ระการตาซึง่ ถอืเป็นสิง่มหัศจรรยข์องโลก 
ลักษณะเป็นปราสาทหนิทีส่วยงาม ดว้ยการแกะสลักทีง่ดงามทัง้ภาพแกะสลักนูนต า่บนหนิทรายรปูนางอัปสร 
หรอืนางอัปสรา ตามระเบยีงและหนา้ของโคปรุะ ซุม้ประต ูทกุชัน้ นับหมืน่องค ์โดยแตล่ะตนจะมลีักษณะไม่
เหมอืนกนัมทีัง้ยิม้เห็นฟันดว้ยทา่ทางร่ายร าในแบบตา่ง ๆชมรูปสลักนางอัปสรนับหมืน่องค ์ชมภาพแกะสลัก
นูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร ซึง่เป็นพธิกีรรมโบราณอันศักดิส์ทิธิ ์ชมภาพการยกกองทัพของพระเจา้สรุยิวร
มันที ่1 โดยมภีาพกองทัพของ เสยีมกกุซึง่เป็นบรรพบรุษุของพวกเราชาวไทยปรากฏอยูด่ว้ย จากนัน้น าทา่น
ชม ประสาทบนัทายสร ีหมายถงึ ปราสาทสตร ีหรอื ป้อมสตร ีสรา้งในรัชสมัยพระเจา้ชัยวรมันที ่4 ซึง่ขึน้
ชือ่ว่าเป็น รัตนชาตแิห่งปราสาทขอม เนื่องจากลวดลายทีป่ระดับบนตัวปราสาททีม่คีวามงดงามอ่อนชอ้ย 
และความวจิติรบรรจงทีช่า่งไดแ้กะสลัก จนท าใหเ้หลา่นางอัปสรา ทีป่ระดับบนผนังปราสาทดูราวกับมชีวีติ
จรงิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูน่ครวัด ถกูสรา้งในกลางพทุธศตวรรษที ่17 สมัยพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 เพือ่บชูา
แด่ พระวษิณุ หรือ พระนารายณ์โดยรอบบรเิวณชมรูปสลักเหล่านางอัปสรนับหมืน่องค ์ชมภาพแกะสลัก
เกีย่วกบัพระราชกรณียกจิของพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 และเรือ่งราวจากวรรณคดเีรือ่ง รามายณะ  

 
เย็น               รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)  
 

หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่Night Market ตลาดกลางคนื ใหท้า่นไดม้เีวลาอสิระเลอืกซือ้
สนิคา้และชมเมอืงเสยีมเรยีบยามค า่คนืและอสิระเดนิเลน่ที ่Pub Street ถนนคนเดนิรปูแบบถนนขา้วสาร
บา้นเราเป็นแหลง่กนิดืน่ทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ
 
 

 
 
 
 
 

          พักที ่TARA ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3 เมอืงเสยีบราฐ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

        สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา  

09.20 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่WE589 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 
 
 



  

 

 
 

เง ือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ  
(โปรดอา่นและท าความเขา้ใจ) 

 

  

อตัราคา่บรกิาร  

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
เสรมิเตยีง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 

07 – 09 ต.ค. 59 10,900.- 10,900.- 10,900.- 3,000.- 

14 – 16 ต.ค. 59  11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.- 

21 – 23 ต.ค. 59  วนัปิยะมหาราช 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- 

28 – 30 ต.ค. 59 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.- 

04 – 06 พ.ย. 59 10,900.- 10,900.- 10,900.- 3,000.- 

11 – 13 พ.ย. 59 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.- 

18 – 20 พ.ย. 59 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.- 

25 – 27 พ.ย. 59 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.- 

03 – 05 ธ.ค. 59 วนัพอ่ 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- 

10 – 12 ธ.ค. 59 วนัรฐัธรรมนูญ 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- 

16 – 18 ธ.ค. 59 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.- 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 500 บาท ตลอดทรปิ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 500 บาท / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
 
 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
 



  

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ราคาทัวรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 15 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 
หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้  เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 


