
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรงุเทพฯ – อรญัประเทศ – เสียมราฐ – อรญัประเทศ – กรงุเทพฯ   3 วนั 2 คืน 

โดยรถตู้ปรบัอากาศ  
วนัที ่ รายการ อาหาร ทีพ่กั 

เชา้ เทีย่ง ค า่ 

วนัแรก กรุงเทพฯ - อ.อรัญประเทศ - ดา่นปอยเปต – โตนเลสาบ 

องคเ์จ๊ก องจอม - ชมพระอาทติยต์กดนิ ณ พนมบาเค็ง    -   The Rabbit Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง ปราสาทบันทายศร ี- ปราสาทตาพรม – นครธม ปราสาทบายน  

ปราสาทนครวัด – อาหารค ่า ชม โชวร์ านางอัปสร  
   The Rabbit Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม ชอ้ปป้ิง ตลาดซาจ๊ะ – ดา่นปอยเปต - อ.อรัญประเทศ 
กรุงเทพฯ  

  - - 

 
ก าหนดการเดนิทาง  

วนัแรก กรงุเทพฯ – อรญัประเทศ - ปอยเปต - เสยีมราฐ – องคเ์จค๊ องคจ์อม – โตนเลสาป - พนมบาเค็ง  

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดพบ บรเิวณ ปั๊มน า้มนั ปตท. ถนนวภิาวด ี(ตดิกบัสโมสรทหารบก)  
06.30 น. ออกเดนิทาง สู ่อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ดา่นชายแดน ตลาดโรงเกลอื-ปอยเปต 
09.30 น. เดนิทางถงึ เจา้หนา้ทีรั่บคณะ ณ จุดนัดพบ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปอยเปต  
   สิง่ทีต่อ้งเตรยีมตอนเขา้ประเทศกมัพูชา 

1. เอกสารแสดงการฉีดวัคซนีโควดิ ครบโดส 
2. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ทัง้ ไทยและกัมพูชาเป็นทีเ่รยีบรอ้ย พบมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ให ้
การตอ้นรับทา่นทีฝ่ั่งกัมพูชา  

  น าท่านเดนิทาง สู่ เมอืงเสยีมราฐ ระยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
กัมพูชา เป็นเมอืงประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีง เป็นทีต่ัง้ของ ‘นครวัด’ สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน
โลก และเป็นเทวสถานที่ถือว่าเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมร ปัจจุบัน เมืองเสยีมราฐ กลายเป็นเมืองที่
นักทอ่งเทีย่วทั่วโลกใหค้วามสนใจ และตอ้งมาเยอืนสกัครัง้ในชวีติใหไ้ด ้

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

ชว่งบา่ย น าทา่นเดนิทางไปสกัการะ ศาลองคเ์จกองคจ์อม ประดษิฐานพระพุทธรูปปางหา้มญาต ิ2 องค ์องคส์งูมชีือ่วา่ 
“องคเ์จก”  องคเ์ล็กมชีือ่ว่า “องคจ์อม” โดยมตี านานเล่าว่า มพีี่นอ้งสองคนชือ่ เจกและจอม มคีวามเลือ่มใส
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันหนึ่ง ทัง้สองนอนหลับแลว้ไม่ตืน่ขึน้มาอกีเลย บดิามารดาจงึสรา้ง
พระพุทธรูปขึน้มา 2 องค ์เพื่ออุทศิส่วนบุญส่วนกุศลใหบุ้ตรีทัง้สอง ในการสักการะองคเ์จกองคจ์อม จะใช ้

ดอกบัว 2 ก า พรอ้มธปูและเทยีน (ยังไมร่วมคา่ดอกไมธ้ปูเทยีน ประมาณชดุละ 2 USD) 
  จากนัน้น าทุกท่าน ล่องเรอืโตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล เป็น “ทะเลสาบน า้จดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต”้  มีพื้นที่ประมาน 7,500 ตารางกโิลเมตร ยาว 
150 กโิลเมตร และมคีวามลกึ 10 เมตร เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากแมน่ ้า
โขง คลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ไดแ้ก่ ก าปงธม ก าปงชนัง 
โพธสิตัว ์พระตะบอง และเสยีมราฐ ถอืเป็นอู่ขา้วอูน่ ้าของชาวกัมพูชา 
เพราะอดุมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิมพีันธุป์ลามากถงึ 200 
ชนดิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับภาพวถิชีวีติของผูค้นระแวกน้ี สว่นใหญ่แลว้
จะประกอบอาชพีประมง แตใ่นชว่งทีน่ ้าแลง้จะไมส่ามารถท าประมงได ้
ชาวบา้นก็จะเปลี่ยนมาท านาและท าเกษตรกรรมแทน ที่มีโรงเรียน
กลางน ้า ท าการสอนหนังสือและสอนภาษาใหก้ับเด็กๆในระแวกน้ี 
ชาวบา้นสว่นใหญท่ีน่ี่จะนยิมอาศัยอยูใ่นเรอืนแพ เน่ืองจากตอ้งยา้ยถิน่ฐานตามการขึน้ลงของน ้า 



 

 

17.30 น. น าทา่นขึน้ชม พระอาทติยต์กดนิ ณ จดุชมววิ ยอดเขาพนมบาเค็ง  
  เขาลกูเล็กมคีวามสงูประมาณ 70 เมตร มชีือ่เรยีกในสมัยโบราณวา่ปราสาทพนมกันดาล (พนม แปลวา่ ภเูขา, 

กันดาล แปลวา่ กลาง)  บนยอดเขาม ีปราสาทพนมบาแคง เป็นศาสน
สถานแหง่แรกของเมอืงพระนคร ตัง้อยูบ่นยอดเขา จงึเป็นจุดชมววิที่
สวยงาม โดยเฉพาะเห็นยอดปราสาทนครวดัผดุขึน้กลางป่า 
นอกจากนัน้ยังเห็นววิได ้360 องศา นอกจากน้ียังเห็นตวัเมอืงเสยีม
เรยีบ เห็นยอดเขาพนมบกและเทอืกเขาพนมกเุลนทอดยาว อยูห่า่ง
ออกไป  

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก The Rabbit Hotel หรอื 
เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ปราสาทบนัทายศร ี- ปราสาทตาพรม – นครธม ปราสาทบายน – ปราสาทนครวดั 
อาหารค า่ ชม โชวร์ านางอปัสร 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทบนัทายศร ี เป็นปราสาทเล็ก 
ๆ ที่อยู่รอบนอก สรา้งดว้ยหนิทรายสีชมพูดูสดใส ต่าง
จากปราสาทอืน่ ๆ จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็นปราสาท
แห่งความรัก ซึง่นักโบราณคดีจากฝร่ังเศสไดต้ัง้ฉายา
ของปราสาทแหง่น้ีวา่ “รตันชาตแิหง่ศลิปะขอม” ความ
เพลดิเพลนิของการชมปราสาทน้ี คือการไดช้มภาพทับ
หลัง และหนา้บันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แมจ้ะเป็น
ปราสาทเกา่แกก่อ่นยคุนครวัด แตยั่งคมชดัมองเหน็ทกุมมุ
ไดอ้ย่างชัดเจน น าท่านชม ปราสาทตาพรหม  สรา้งขึน้
ในรัชสมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ใน
ศาสนาพุทธ นกิายมหายานพระเจา้ชัยวรมันที ่7 โปรดให ้
สรา้งขึน้เพือ่ถวายแดพ่ระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา
ขนาดใหญ่มาก สรา้งตามแบบขอมยุคสุดทา้ยมีรูปแบบ
โดยรวมไม่ท าเป็นชัน้ลดหลั่นกัน ทีป่ราสาทตาพรหมมตีน้ไมอ้ยู่ 2 พันธุ ์ตน้ทีใ่หญท่ีส่ดุเรยีกกวา่ ตน้สะปง หรอื 
ตน้ส าโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไมย้นืตน้เน้ืออ่อน อกีชนิดหนึ่ง เป็นไมเ้ลือ้ยขึน้อยู่ตามหนา้บัน ทับหรือ 
หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทัง้ไมเ้ล็กไมใ้หญ่ต่างเตบิโตตามสภาวะทีเ่อือ้อ านวยของรากไมใ้หญ่ทีแ่ทรก
ชอนไชไปบนแผ่นศลิาเพื่อจะหาทีล่งดนิเกดิเป็นรูปทรงคลา้ยหนวดปลาหมกึเกาะกุมองคป์ราสาทท าใหช้่วย
ประคองยดึตัวปราสาทไมใ่หห้ักพักลงมากได ้

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร   

  จากนัน้ น าท่านชม เมอืงพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหนิสลักขนาดใหญ่ รูป
เทวดา ก าลังฉุดนาคอกีฝ่ังเป็นอสรูฉุดนาคขนาด
ใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริม่ตน้จากนิยาย
ปรัมปราที่พวกพรามหณ์เล่าถงึตอนก าเนิดโลก
มนุษยแ์ละจักรวาล เดนิผา่นสู ่ ประตเูมอืงทศิใต ้ 
ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจ ารัช
สมัยพระเจา้ชัยวรมันที7่ เป็นรูปแบบทีม่ลีักษณะ
แตกต่างจากการสรา้งรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะ
พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกาย
มหายาน อย่างยิง่ ปรางคป์ราสาทบายนทัง้ 54 



 

 

ปรางคถ์กูสลักเป็นภาพพระพักตรข์องพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร ผนิพระพักตรอ์อกไปทัง้สีท่ศิเพือ่สอดสอ่งดูแล
ทุกขส์ขุของเหล่าพสกนกิรของพระองคใ์หอ้ยู่อาศัยดว้ยความร่มเย็นเป็นสขุ  จากนัน้น่ังรถชมกลุ่มปราสาทเล็ก
โดยรอบ อาทเิชน่ ปราสาทบาปวนลานชา้ง , ปราสาทพมิานอากาศ 

  เขา้ชมสิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวดั  ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 1650–1720 โดยพระเจา้สรุยิวร
มันที ่2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมืน่องค ์ชมภาพแกะสลักนูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร 
ซึง่เป็นพธิกีรรมโบราณอันศักดิส์ทิธิน่์าสนใจเป็นอยา่งยิง่ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจา้สรุยิวรมันที ่1 โดยมี
ภาพกองทัพของเสยีมกกุ ซึง่เป็นบรรพบรุุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยูด่ว้ย  

19.00 น.   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนบูฟุเฟ่ต)์ 

 พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง ระบ านางอปัสร หรอื นางอปัสรา อนัตระการตาออ่นชอ้ยสวยงาม 
 หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก The Rabbit Hotel หรอื เทยีบเทา่ 
 
 
 
 

วนัทีส่าม เสยีมราฐ – ตลาดซาจะ๊ - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ - ตลาดโรงเกลอื - ดา่นปอยเปต – อรญัประเทศ  
กรงุเทพฯ  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

08.00 น. น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ ที ่ ตลาดซาจะ๊ (ตลาดเกา่
เมอืงเสยีมราฐ) เชน่ เสือ้ยดืรูปปราสาท หรอื ตวัอกัษรเขมร , 
เครือ่งเงนิ,ไมแ้กะสลัก ตา่งๆ พรอ้มทัง้จ าหน่าย ปลากรอบ ปลาตาก
แหง้ ปลารา้  ซึง่เป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของทีร่ะลกึ ตา่ง ๆ พวง
กญุแจ , โมเดล และครสิตลัรูปปราสาทตา่ง ๆ   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  ออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต แวะชม 
หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ ซือ้หนิทรายแกะสลักระหวา่งเสน้ทาง 

 น าท่านผา่นพธิกีารตรวจคนออกเมอืงและศลุกากรแลว้ เดนิทางเขา้
สู ่ตลาดโรงเกลอื เลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกู นานาชนดิ จนไดเ้วลาพอสมควร 

17.00 น. ออกเดนิทางกลับ สู ่กรุงเทพฯ   
20.00 น. เดนิทางถงึจุดหมายโดยสวสัดิภ์าพ พรอ้มความประทับใจมรูิล้มื 

 
 

 
 

เงือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยและประเทศกัมพชูา อาจมกีารเปลีย่นแปลงทัง้น้ีขึน้อยูก่ับมาตราการของภาครัฐ 
ทัง้ 2 ประเทศ บรษัิทฯจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายเพิม่ กรณีมคี าสัง่ของภาครัฐทัง้สองประเทศ 

  



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
เริม่ตน้ออกเดนิทางได ้8 ทา่น ( 1 รถตู ้) 

ราคาทา่นละ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

10 – 12 ก.พ. 66 8,900.- วา่ง 8 ที ่  

17 – 19 ก.พ. 66 8,900.- วา่ง 8 ที ่  

24 – 26 ก.พ. 66 8,900.- วา่ง 8 ที ่  

10 – 12 ม.ีค. 66 8,900.- วา่ง 8 ที ่  

17 – 19 ม.ีค. 66 8,900.- วา่ง 8 ที ่  

7 – 9 เม.ย. 66 8,900.- วา่ง 8 ที ่  

13-15 เม.ย. 66 9,900.- วา่ง 8 ที ่  

14-16 เม.ย. 66 9,900.- วา่ง 8 ที ่  

28 – 30 เม.ย. 66 8,900.- วา่ง 8 ที ่  

พกัเดยีว จา่ยเพิม่ทา่นละ  +1,500.- 

ราคาเด็กเทา่กับราคาผูใ้หญ ่/ Infant ไมเ่กนิ 2 ปี คดิ 3,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม อตัราคา่บรกิารไมไ่ดร้วม 

✓ คา่ยานพาหนะตามทีร่ะบไุว ้ 
✓ คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ระดับมาตรฐาน  
✓ คา่อาหารตามรายการระบไุว ้ 
✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่ 1 ทา่น พดูภาษาไทยรับสง่ดา่น 
✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
✓ บรกิารน ้าดืม่  
✓ คา่ประกันภัยการเดนิทาง (ประกันอบุัตเิหต)ุ 

 คา่ทปิ 300 ตอ่ทา่น / ทรปิ เพือ่เป็นสนิน ้าใจ  
 คา่วซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
 คา่พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ตามอัตราทีก่ าหนด  
 คา่ใชจ่้ายสว่ยตวันอกเหนือจากรายการ คา่อาหาร 

เครือ่งดืม่สัง่เพิม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่ทปิพนักงาน  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% , คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%                            

คา่ภาษีทอ่งเทีย่ว (หากมกีารเรยีกเก็บ) 

 
ขอ้ก าหนดเอกสารทีใ่ชใ้นการเขา้ประเทศกมัพูชา  

➢ หนังสอืเดนิทางตัวจรงิ มอีายไุมต่ ากวา่ 6 เดอืน 
➢ เอกสารการฉีดวัคซนี (ไมต่ า่กวา่ 2 เข็ม)  

  
เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระคา่บรกิาร 

➢ สง่รายชือ่ลกูคา้หรอืส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มช าระงวดแรกเป็นคา่มัดจ า 5,000 บาท 

➢ สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน ในกรณีทีนั่บถงึวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วัน ขอสงวนสทิธิช์ าระเต็มจ านวน  

➢ อัตราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 8 ทา่นตอ่คณะ หากในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคา (อาจจะมกีารปรับขึน้เพือ่ส าหรับใหค้ณะออกเดนิทางได)้  

➢ การยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  
• กอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด หรอื หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• กอ่น 29 วัน ไมเ่กนิ 15 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 50% หรอื หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• หลังจาก 15 วัน ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ย 100%  ขอราคาทวัร ์ 

➢ ทา่นทีต่อ้งมคีวามจ าเป็นออกบัตรโดยสาร การเดนิทางตา่ง ๆ ภายในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 
เน่ืองจากอาจจะมกีารปรับเปลีย่นเวลาเทีย่วบนิ โดยทีไ่มไ่ดแ้จง้ใหท้ราบกอ่น  

➢ ระหวา่งการเดนิทางตามรายการ หากทา่นไดรั้บการยนืยันตรวจพบเชือ้ Covid-19 ทางประเทศปลายทางอาจจะมี
คา่ใชจ่้ายในการท าความสะอาดหอ้งพักเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  



 

 

➢ ในกรณีภาครัฐไทยและประเทศปลายทาง มขีอ้ก าหนดในการกักตวั หรอื การตรวจคา่เชือ้ Covid-19 ทกุประเภท ผู ้
เดนิทางจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายดว้ยตัวทา่นเอง (ถา้ม ี– และไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการทวัร)์  

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
➢ การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถเรยีกคา่บรกิารคนืเป็นเงนิได ้เพราะเป็นการช าระคา่ทวัร์

เป็นเหมาจ่าย 

➢ รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ  บรษัิทฯ 
จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรอื บางสว่น 

➢ บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 8 ทา่นบรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้


