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JKHG1 - 3BKK ทวัร์กมัพูชา - นครวดั – นครธม -  

โตนเลสาป 3 วนั (เร่ิมกรุงเทพฯ) 

(โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง  17-19 กนัยายน 2559 
  14-16 ตุลาคม 2559 
  18-20 พฤศจิกายน 2559 
ราคา     7,840 บาทต่อท่าน 
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ทัวร์วนัที่ 1   กรุงเทพฯ - สระแก้ว - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาป   (-/L/D) 

04.00 น. พร้อมกนั ณ ป้ัม ปตท. วภิาวดี รังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลยัหอการค้า 
เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัใหก้ารตอ้นรับ น าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. 
สระแก้ว 

08.00 น. ถึง ด่านอ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองขา้มด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกมัพูชา 
น าท่านข้ึนรถปรับอากาศทอ้งถ่ินเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 1)  ณ ร้านอาหาร….. 
13.00 น. จากนั้นสักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง น าท่านเดินทางสู่ โตนเลสาป 

ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย ์ใหท่้านไดล่้องเรือชม
ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรท่ีอาศยัอยู่
ในทะเลสาบ 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ (มือ้ที่ 2) ณ ร้านอาหาร…. 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ โรงแรม... (3 ดาว หรือเทียบเท่า) 

 
 

ทัวร์วนัที่ 2   นครธม – ปราสาทตาพรหม – นครวดั      (B/L/D) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 3)  ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองพระนครธม 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทบายน  สัมผสั ”รอยยิม้บายน” เป็นศูนยก์ลาง
ของนครธม เป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยคุเส่ือม คือในรัชสมยั
ของเจา้ชยัวรมนั ท่ี 7 ยอดปราสาทขนาดยกัษทุ์กหลงัจะแกะเป็นเทว
พกัตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของ
ประชาชน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 4)  ณ ร้านอาหาร….. 
13.00 น. หลงัอาหาร  เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ท่ีสร้างโดยพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระ

มารดา ชม ต้นสะปงขนาดใหญ่ ท่ีแผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลบั
เหมือนอยูใ่นเขาวงกต 
เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวดั”  หน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกใน
รอบพนัปีชมภาพแกะสลกัหินทรายนูนต ่าท่ีระเบียงคตทั้ง 4 ดา้น ซ่ึง
แกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทพัของชาวขอม, 
ภาพการกวนเกษียรสมุทร 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (มือ้ที่ 5)  ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ แบบอนิเตอร์เนช่ันแนล 
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 พร้อมชม การแสดงชุดระบ าอัปสร ศิลปะพื้นบา้นท่ีสวยงาม และการแสดงอ่ืนอีกมากมายให้ทุกท่าน
ไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นความทรงจ า 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ โรงแรม... (3 ดาว หรือเทียบเท่า) 

 

ทัวร์วนัที่ 3   ช้อปป้ิงตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลกัหินทราย – อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว  (B/L/D) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 6)  ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า) ใหท่้านเลือกซ้ือของฝากอาทิ ผา้พื้นเมือง, เส้ือยดืลายนครวดั

ผา้พนัคอ, ปลากรอบ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 7)  ณ ร้านอาหารโตนเลแม่โขง 
13.00 น. จากนั้นออกเดินทางกลบัสู่ ด่านชายแดนปอยเปต ระหว่างเส้นทางให้

ท่านได้ ชม หมู่บ้านแกะสลักหินทราย ท่ี ข้ึนช่ือของกัมพูชา ซ่ึง
แกะสลกัหินทรายไดส้วยงามท่ีสุด 

16.00 น. ถึงด่านชายแดนน าท่านผา่น ด่าน ไทย-กมัพูชา 
ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง ณ ด่านปอยเปต อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 
จากนั้นใหท่้าน ช้อปป้ิงตลาดโรงเกลอื อ. อรัญประเทศ 

17.00 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่ 8) แบบกล่อง 

22.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ รถจอด ณ ป้ัม ปตท. วภิาวดี รังสิต โดยสวสัดิภาพ ขอขอบพระคุณท่ีใชบ้ริการ 
******************************************* 

 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงวนัที่  ผู้ใหญ่พกัห้อง

ละ 2 ท่าน 
เดก็พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (ไม่มเีตียง) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

17-19 กนัยายน 2559 

14-16 ตุลาคม 2559 

18-20 พฤศจิกายน 2559 

7,840 5,500 1,500 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตลอดการเดินทางตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในโปรแกรม (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
 ค่ารักษาพยาบาลระหวา่งการเดินทาง 500,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 น ้าเปล่า และน ้าแขง็ตลอดการเดินทางบนพาหนะ 
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 ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
 ค่า Snack เสิร์ฟวนัละคร้ัง 
 ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่า Stamp VIP 300 บาทต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกมัพชูาส าหรับต่างชาติ (45 USD) 
 ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และมินิบาร์ 
 ค่าอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากค่าเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัเพิ่มข้ึน 
 ค่าทิป หวัหนา้ทวัร์ไทย ไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (ไกด์+คนขบัรถ วนัละ 100 บาท ตอ่ลกูค้า 1 คน) 

 

เอกสารในการยืน่วซ่ีา 
1.  หนงัสือเดินทางท่ีมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
2.  รูปถ่ายหนา้ตรง 2 น้ิว 1 รูป พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น รูปฟิลม์โพราลอยใชไ้ม่ได ้
หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนั 
 
ส ารองทีน่ั่ง 
 ส ารองท่ีนัง่สมบูรณ์เม่ือวางเงินมดัจ า ท่ีนัง่ละ 2,000 บาท 
 ช าระเงินส่วนท่ีเหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1.  แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการ 10% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
2.  แจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 10 วนัแต่เกิน 7 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด 
3.  แจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 7 วนัแต่เกิน 3 วนั หกัค่ามดัจ า 50% 
4.  บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วนัก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุ : บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการดงักล่าวขา้งตน้ และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
นอกเหนือจากความควบคุมของบริษทัฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้
เมืองหรือออกเมือง จากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยไม่ให้เขา้หรือออกเมือง จากเจา้หน้าท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด 


