
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมทวัร์ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบินเสียมเรียบ-องค์เจค องค์จอม-

ล่องเรือชมทะเลสาป-ศูนย์ฝึกวชิาชีพ-วดัใหม่-ตลาดซาจ๊ะ
- √ √ เสียมเรียบ

2 เมืองนครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบัน
ทายสรี-ปราสาทนครวดั-สนามบินเสียมเรียบ-สนามบินสุวรรณ
ภูม ิ 

√ √ √ -

สายการบิน  THAI SMILE (WE) 

ไฟล์ทบิน เส้นทาง เวลาบิน  

ไฟลท์ขาไป WE588 BKK-REP 07.45-08.50 ไฟลท์วนัท่ี 22 ต.ค. 61 
ไฟลท์ขากลบั WE591 REP-BKK 21.25-22.30 ไฟลท์วนัท่ี 23 ต.ค. 61 
ไฟลท์ขาไป WE588 BKK-REP 07.25-08.15 ไฟลท์วนัท่ี 05 ธ.ค. 61 
ไฟลท์ขากลบั WE591 REP-BKK 20.45-21.50 ไฟลท์วนัท่ี 06 ธ.ค. 61 

ทางสายการบินอนุญาตใิห้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กโิลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 
 

หมายเหตุ   : หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือบตัรโดยสารประเภทอ่ืนๆเพ่ือเดินทางมายงักรุงเทพฯและ 
    กลบัจงัหวดัท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของท่าน กรุณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทวัร์น้ีท่ีเจา้หนา้ท่ีบริษทัทวัร์ 
    ก่อนท าการจองตัว๋ต่างๆ หากเกิดกรณีผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การ 
    ยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อก 
    เหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยูเ่หนือความ 
     ควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ- สนามบินเสียมเรียบ - องค์เจค องค์จอม - ล่องเรือชมทะเลสาป - ศูนย์ฝึกวชิาชีพ -  
   วดัใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ 

04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E  สายการบิน  
  THAI SMILE (WE) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
07.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเสียมราฐ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE588 --> ส าหรับกรุ๊ปวนัท่ี 23 ต.ค. 61 
07.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเสียมราฐ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE588 --> ส าหรับกรุ๊ปวนัท่ี 05 ธ.ค. 61 
   (บินประมาณ 1 ชัว่โมง)   หมายเหต ุ: บนเคร่ืองมบีริการอาหารร้อนและน า้ด่ืมท้ังไป-กลบั  



 

 

   
08.50 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเสียมราฐ ประเทศกมัพูชา --> ส าหรับกรุ๊ปวนัท่ี 23 ต.ค. 61                              . 
08.15 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเสียมราฐ ประเทศกมัพูชา --> ส าหรับกรุ๊ปวนัท่ี 06 ธ.ค. 61                              . 
  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้ตวัเมืองเสียมเรียบ ใหท่้านนมสั- 
  การพระคู่บา้นคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม (ONGJEC ONGCHOM) ประชาชนชาวเสียม 
  เรียบใหค้วามนบัถือมากในวนัพระจะเน่ืองแน่นไปดว้ยผูค้นท่ีมาอธิษฐานขอพรจากท่านซ่ึงมกัจะประสบ 
  ความสมปราถนาเสมอ น าท่านเดิน ล่องเรือชมทะเลสาปน า้จืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (TONLE SAP LAKE)  
  ซ่ึงเป็นแหล่งท ารายไดด้า้นการประมงท่ีส าคญัใหก้บัประเทศอยา่งมากมาย ชมวิถีชีวิตของหมู่บา้นชาวประมง 
  ท่ีใชชี้วิตอยูบ่นพ้ืนน ้า ชมโบสถ ์ร้านคา้ โรงเรียน การเล้ียงปลาในกระชงั 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารโตนเลจตุมุค (ม้ือท่ี 1) เมนูบุฟเฟ่ตเ์วียดนาม – กมัพูชา 

  น าท่านชม ศูนย์ฝึกวชิาชีพ (LES ARTISANS D’ANGKOR) สถานท่ีน้ีเป็นศูนยส์อนวิชาชีพแทบทุกสาขา  

  เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหิน แกะสลกัไม ้และผลงานของนกัเรียนกจ็ะมีวางจ าหน่ายภายในร้านคา้ของ 

  ศูนย ์น าท่านชม วดัใหม่ หรือ วดัอฐั (WAT THMEI, KILLING FILED) เป็นวดัท่ีท าเมรุไวเ้กบ็กระดูกของ 

  ชาวเขมร ท่ีถูกฆ่าในสมยัสมครามลา้งเผา่พนัธ์ุ ในสมยัเขมรแดงเรืองอ านาจ ไดจ้บัพวกท่ีมีความรู้ความสามา- 

  รถทหารและประชาชนชาวเขมรท่ีไม่ยอมเขา้พวกกบัเขมรแดงตายดว้ยการฆ่าอยา่งทรมาน หลงัจากนั้นน า 

  ท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดซาจ๊ะ (PSAR CHAA) เลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก เช่น ผา้ เคร่ืองเงิน งานแกะสลกัหิน 

  และสินคา้พ้ืนเมืองอีกมากมาย  

   



 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารโตนเลแม่น ้าโขง (ม้ือท่ี 2) บุฟเฟ่ตน์านาชาติ พร้อมชมการแสดงพ้ืนเมือง  

  และร าอปัสรา  

ค ่า น าท่านเข้าที่พกั ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

  โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 

วนัที่สอง เมืองนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทนครวดั – สนามบิน 
  เสียมเรียบ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
  น าท่านสู่เมืองพระนคร หรือ เมืองนครธม (ANGKOR THOM) ทางเขา้เมืองจะมี 5 ประตู แต่ประตูท่ีสม- 

  บูรณ์และไดรั้บ การบูรณะแลว้เป็นประตูทางทิศใต ้ช่ือ ประตูทะเลระดม และการแกะสลกั แบบลอยตวั 

  บนสะพานหินของเทวดาและอสูร ท่ียึดล าตวันาค 7เศียร ชมสะพานนาคราชซ่ึงเป็นสะพานท่ีพระเจา้ชยัวรมนั 

  ท่ี 7 กษตัริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสดจ็ผา่นเขา้ออกเมืองนครธมชมประตูเมืองท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระ 

  พกัตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน (BAYON) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของนครธมถือวา่เป็นสุดยอดของปราสาท 

  เขมร ชม ปราสาทตาพรหม(TAPHOM) สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพ่ืออุทิศถวายแด่พระ 

  ราชมารดาเป็นวดัในพุทธศาสนา แต่เดิมก่อนสร้างปราสาทนั้นสภาพบริเวณน้ีเป็นป่ามาก่อนเม่ือจะสร้างปรา- 

  สาทจึงตอ้งเคลียร์พ้ืนท่ีใหเ้ป็นท่ีโล่งโดยการตดัไมอ้อกแต่ในท่ีสุดแลว้ธรรมชา ติกส็ามารถท่ีจะเอาชนะถาวร 

  วตัถุท่ีถูกสร้างจากมนุษย ์ตน้ไมท่ี้เกาะกุมชอนไช ไปเร่ือยๆ ไปยงัส่วนต่างๆของปราสาทช่วยใหบ้รรยากาศ 

  ของปราสาทตาพรหมดูลึกลบั 

   
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร KHMER VILLAGE (ม้ือท่ี 4) เซ็ตเมนู  

  น าท่านออกเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (BANTEAY SREI) ซ่ึงสร้างตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนวร- 

    มินทร์ (พ.ศ. 1510) แต่มาเสร็จเอาในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 5 ซ่ึงเป็น พระราชโอรส ตวัประสาทสร้างใน 

  แนวราบ เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆ กลุ่มหน่ึงสร้างดว้ยหินทรายสีชมพูแกะสลกัภาพนูนสูงอยา่งสวยงามมากชม 

  รูปพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณัปราสาทบนัทายสรี ชาวเขมรเรียกวา่ "บนัเตยเ์สรย" หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดิน 

  ทางไปชมส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก ท่ี ปราสาทนครวดั (ANGKOR WAT) ท่ีเปรียบเสมือนวิมานของ 

  เทพเจา้สูงสุด ซ่ึงสร้างข้ีนโดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหม่ืนองค ์ชมภาพแกะสลกันูน 



 

 

  ต ่าการกวนเกษียรสมุทรซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิชมภาพการยกกองทพัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 

    
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารโตนเลสาป (ม้ือท่ี 5) บุฟเฟต ์ไทย-กมัพูชา 

  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเสียมราฐ 

21.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมาย  เท่ียวบินท่ี WE591 --> ส าหรับกรุ๊ปวนัท่ี 23 ต.ค. 61 

20.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมาย  เท่ียวบินท่ี WE591 --> ส าหรับกรุ๊ปวนัท่ี 06 ธ.ค. 61 

22.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…….. --> ส าหรับกรุ๊ปวนัท่ี 23 ต.ค. 61 

21.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…….. --> ส าหรับกรุ๊ปวนัท่ี 06 ธ.ค. 61 
 

 
 

 

 

ไม่รวมทปิไกด์+คนขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 200 บาท / เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
  

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี เดก็ 
INF 

(0-2ปี) 
พกัเดีย่ว 

จอย
แลนด์ 

ผู้ใหญ่ 1 
+ เดก็ 1 

มเีตยีง
เสริม 

ไม่มี
เตยีง 

22-23 ตุลาคม 61 12,900 12,900 12,900 12,900 5,900 3,900 7,900 
05-06 ธนัวาคม 61 12,900 12,900 12,900 12,900 5,900 3,900 7,900 

 ราคาน้ีเป็นราคาเฉพาะกรุ๊ปหนา้ร้านเท่านั้น หากเป็นกรุ๊ปเหมาสอบถามราคาอีกคร้ัง 
ราคาน้ีเฉพาะลูกคา้ท่ีคนไทยถือพาสสปอร์ตไทยเท่านั้น 

 

ประกาศ 
1. พาสสปอร์ตต้องมอีายุก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2. ในกรณีที่ท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆกต็าม หรือได้รับการปฏิเสธการออกนอก- 



 

 

    เข้าประเทศไทยหรือการถูกปฏิเสธเข้า-ออกประเทศกมัพูชา ทางบริษทัฯขอสงวนสทธิการคืนเงนิส่วนใดๆรวมทั้งค่า 
    เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
3. ทัวร์นีจ้ดัให้ลูกค้าที่มคีวามประสงค์ท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวนัเท่าน้ัน หากท่านที่ไม่สามารถเดนิทางร่วมกับ 
    ทัวร์ทุกวนั(หมายถึงลูกค้าต้องการใช้แค่ตัว๋เคร่ืองบินกบัที่พกั) โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบบริษทัทราบก่อนเดนิทาง ทางบริษทั 
    ขอเกบ็เพิม่ท่านละ 500 USD 
4. การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีเ้น่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ 
    สถานการณ์ในการเดนิทางขณะนั้นแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดนิทางและผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  
    โดยไม่ท าให้มาตราฐานการบริการลดน้อยลง 
 

ราคาทัวร์นีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพร้อมกรุ๊ป รวมน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน และสามารถถือขึน้
เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม/ท่าน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  
 บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียว พร้อมหวัหนา้ทวัร์ช านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 500 บาท ต่อท่านตลอดทริป 

 ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 200 บาท 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   
 ค่าวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วหรือชาวต่างชาติ 

 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 
 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน ้ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตาม

ความเป็นจริง 
 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั 



 

 

หรือเหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 
การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหาย
อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่าน
เอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ กต็ามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ี
ระบุไว ้  เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ กต็ามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดกต็าม  

 กรณีท่ีท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั  
 ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 25-30 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าท่ี

นัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าให้เดนิทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน 
 

 




