
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    
เดือนพฤศจิกำยน ทุกวนัเสำร์ - อำทติย์  4,491.- 

เดือนธันวำคม  2561 8-9 , 9-10 , 15-16 , 22-23 ธันวำคม  4,491 

วนัปีใหม่ 30 – 31 ธันวำคม /  31 ธันวำคม -1 มกรำคม 2562 
1 – 2  มกรำคม 2562 

4,791.- 

   

   



   

วนัแรก   กรุงเทพฯ – สระแก้ว- โตนเลสำป-ศำลองค์เจ๊ก องค์จอม - ช้อปป้ิงตลำดซำเจ๊ะ 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย ป๊ัมน ้ามนั ปตท. วภิาวดี เจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
  ความสะดวกเร่ืองเอกสารและสัมภาระ 
05.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่จงัหวดัสระแกว้ เชิญท่านพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั บริกำรอำหำรเช้ำ

บนรถม้ือที ่1พร้อมเคร่ืองด่ืม 
09.30 น. คณะเดินทางถึงจงัหวดัสระแกว้ น าท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเขา้เมือง ปอยเปต เพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศ 
   กมัพูชาผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ เปล่ียนพาหนะเป็นรถบสัปรับอากาศกมัพูชา 
12.30 น. บริกำรอำหำรเทีย่ง  มื้อที ่ 2 ภัตตำคำรที่ เสียมเรียบ กมัพูชำ เดินทางต่อไปยงั โตนเลสำบ (Tonle Sap Lake) 

ทะเลสาบน ้ าจืด ล่องเรือ ชมทศันียภาพเหนือทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โตนเลสาบ
เป็นแม่น ้ าธรรมชาติ และเป่ียมดว้ยระบบนิเวศ วา่กนัวา่โตนเลสาบแห่งน้ีนั้นอุดมดว้ยพนัธ์ุปลามากกวา่ 300 
ชนิด บนพื้นท่ีประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเป็นลกัษณะ
ภูมิประเทศท่ีส าคญัท่ีสุดในประเทศกมัพูชาท่ีหล่อเล้ียงชาวกมัพูชาท่ีอาศยัอยู่โดยรอบน้ีเป็นพนั ๆ คน ใน
พื้นท่ีของแม่น ้ าโตนเลสาบมีชาวประมงนับหม่ืนชีวิตท่ีอาศัยอยู่ มีชุมชนท่ีเรียกว่าหมู่บ้านลอยน ้ า 
นอกจากนั้นยงัมีโรงเรียน ส านกังานราชการ โบสถ์ เช่นเดียวกนักบัชุมชนท่ีอยูบ่นบก ชุมชนน้ีผูค้นอยูต่าม
แบบพอเพียงโดยอาศยัอยูใ่นบา้นลอยน ้ าเคล่ือนท่ีไปตามระดบัน ้ าข้ึนลงของแม่น ้ าโตนเลสาบและประกอบ
อาชีพประมง เล้ียงปลา ให้ท่านสัมผสัวิถีชีวิตของชาวบา้นรอบๆ โตนเลสาบ หลงัจากนั้นน าท่าน น าท่าน
สักการะ ศำลองค์เจ๊ก องค์จอม (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm) พระพุทธรูปคู่พี่นอ้งเปรียบเสมือน
ศาลหลกัเมืองและเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอยา่งชา้นาน จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี 
ตลำดซำจ๊ะ (PSACHAS MARKET) เชิญท่านช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น 
เส้ือยดืลวดลายนครวดั ไมแ้กะสลกั ผา้พนัคอ อ่ืนๆมากมาย 

เยน็ บริกำรอำหำรเย็น ม้ือที ่3 
ท่ีพกั  โรงแรม ........ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง  นครวดั – นครธม – ปรำสำทบำยน – ปรำสำทตำพรหม – สระแก้ว – กรุงเทพ    

 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม มื้อที ่4 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม (ANGKOR THOM) เมืองหลวงโบราณของอาณาจกัรเขมรซ่ึงไดก่้อตั้ง
ข้ึนโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เม่ือพระองคข์บัไล่กองทพัจามออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์
ไดข้ยายบริเวณใกลเ้คียงของเมืองท่ีสร้างข้ึนเป็นก าแพงป้อมปราการในแต่ละดา้น 3 กม. จากนั้นน าท่านชม 
ปราสาทบายน (BAYON TEMPLE) ศูนยก์ลางขององักอร์ธมหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยกัษทุ์กหลงั
จะแกะสลกัเป็นรูปเทวพกัตร์ 4 หนา้ ผนงัดา้นล่างของตวัปราสาทจะปรากฏภาพสลกัฝาผนงั ซ่ึงเป็นภาพ
แสดงชีวติประจ าวนัของชาวเขมร และภาพการสงครามระหวา่งขอม (เขมรโบราณ) กบัพวกจาม (เวยีดนาม 
โบราณ) ซ่ึงเปรียบเสมือนการบนัทึกประวติัศาสตร์อนัยิง่ใหญ่เกรียงไกรของเขมรไวจ้ากนั้นน าท่านชม 
ปรำสำทนครวดั (ANGKOR WAT) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ี  นครวดัเป็นช่ือเรียกของคนไทย 



ส าหรับชาวกมัพูชาจะออกเสียงค าวา่นครเป็น นอร์กอร์ ส่วนฝร่ังจะออกเสียงเพี้ยนเป็น องักอร์ ส่วนสาเหตุท่ี
เรียกปราสาทแห่งน้ีวา่นครวดัเพราะความใหญ่โตของปราสาทและยงัเคยเป็นวดัทางพุทธศาสนา ผูค้นใน
อดีตจึงเรียกรวมกนัวา่ นครวดั ปราสาทนครวดั  สร้างข้ึนสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ในพุทธศตวรรษท่ี 17 
จุดประสงคใ์นการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวษิณุเทพ ในศาสนาฮินดู ลทัธิไวษณพนิกาย และยงั
ใชเ้ป็นราชสุสานเก็บพระศพของ พระองค ์ ดว้ยเหตุน้ีปราสาทนครวดัจึงถูกสร้างใหห้นัหนา้ไปทางทิศ
ตะวนัตก เป็นทิศอปัมงคล หรือทิศแห่ง ความตาย ซ่ึงจะแตกต่างจากปราสาทอ่ืนๆท่ีหนัหนา้ไปทางทิศ
ตะวนัออก 

  ปราสาทนครวดั  นบัเป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี 
  โดยใชหิ้นจากเทือกเขาพนมกุเลนท่ีตั้งอยูไ่กลออกไปกวา่ 50 กิโลเมตร ล่องผา่นมาทางแม่น ้าเสียมเรียบ และ
  ใชแ้รงงานคนนบัแสน ชา้งนบัพนัเชือก ส าหรับขนหินมาสร้างมหาปราสาทแห่งน้ี 
12.30 น. บริการอาหารกลางวนั หลงัอาหารน าท่านเท่ียว น าท่านชม ปรำสำทบำยน (Bayon) เป็นศาสนสถานแห่ง

เดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน ้ าและก าแพงลอ้มรอบเหมือนปราสาทอ่ืนๆ และรูปแบบการก่อสร้างท่ีโดด
เด่น แตกต่างไปจากปราสาทอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทรงเล่ือมใสในพระพุทธ 
ศานานิกายมหายานอย่างมาก ดังนั้ นศิลปะการสร้าง การตกแต่ง จึงส่ือถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 
ชม ปรำสำทตำพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวนัออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจดัเป็นวิหารหลวงในพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมี
ความส าคญัเทียบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากท่ียงันิยมรากอนัใหญ่โตของ ตน้สะปง ท่ี
เกาะกุมเหนือปราสาท และประการส าคญั ทรงสร้างเพื่ออุทิศใหแ้ก่พระราชมารดาของพระองคเ์อง  

  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
  เรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ด่านชายแดนกมัพูชา-ไทย ตรวจหนงัสือเดินทางเขา้ประเทศไทย  
   จากนั้นข้ึนรถปรับอากาศเดินทางเขา้ กรุงเทพฯ 
ค ่า  ระหวา่งการเดินทางกลบัแวะจุดพกัรถเพื่อใหท้่านไดรั้บประทานอาหารค ่า (อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย) 
22.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจปรับเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ สภำพอำกำศ เวลำ  กำรเมือง  
 ณ วนัที่เดินทำงจริงของประเทศทีเ่ดินทำง ทั้งนีบ้ริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส ำคัญ 

อตัรำค่ำบริกำร 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำทวัร์ส ำหรับ

ผู้ใหญ่ 
รำคำทวัร์ส ำหรับเด็กอำยุไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ 

3 – 4 พ.ย.,10-11 พ.ย. 61  4,491 4,491 
 17 – 18 , 24 – 25 พ.ย. 61 4,491 4,491 

1 – 2 ธ.ค. 61 4,491 4,491 

8 – 9  ธ.ค. 61 4,491 4,491 

9-10 ธ.ค. 61 4,491 4,491 

15 -16 ธ.ค. 61 4,491 4,491 
22 – 23 ธ.ค. 61 4,491 4,491 

30 - 31 ธ.ค. 61 4,491 4,491 

31 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 4,791 4,791 

01 - 2 ม.ค. 62 4,791 4,791 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่ารถปรับอากาศรับ - ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ ในประเทศไทยและกมัพูชา 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ระดบั 3 ดาว 1 คืน หอ้งละ 2 ท่าน พกัเด่ียวเพิ่ม  700 บาท 
 ค่าอาหารตามระบุในรายการ 5 ม้ือ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 500,000 / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายในการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจดัเล้ียง / ค่า

โทรศพัท ์/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต 

   ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยและทีมงานคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  500 บาท / ท่าน 
    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อน าไปหกัค่าใชจ่้าย 

กำรจองและช ำระเงิน  
1. ช าระเงินมดัจ า จ  านวน  ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
3. หากท่านสมาชิกไดท้  าการโอนเงินแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผูจ้อง พร้อมทั้งรายละเอียด

มายงัเจา้หนา้ท่ีรับจอง  
(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณเีช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินไม่ว่ำกรณใีดๆ ให้ถือว่ำนักท่องเทีย่วสละสิทธ์ิกำรเดินทำงในทวัร์น้ันๆ) 

 นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตักฤษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบกำรและข้อตกลงกำรส ำรองที่น่ัง 

1. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไม่วา่ดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจ าไวต้าม
ระยะเวลาและจ านวน ดงัน้ี 

แจง้ยกเลิกระหวา่ง 15 – 29 วนัก่อนการเดินทาง สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจ าทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 ** ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง
หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ ** 

2. เม่ือท่านส ารองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 
มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

หมำยเหตุ  
 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 18 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 

4.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก



ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความ
สูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 5.  เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

6.  ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 7.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมืองโดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 
หมำยเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้
นอก เหนือจำกควำมควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนดัหยุดงาน การล่าชา้ของสายการบิน-รถไฟ ภยัธรรมชาติ กรณีท่ี
ท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 
 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรทั้งหมด 
!!! หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือ อย่ำงน้อย 6 เดือน!!!   
โดม ฮอลเิดย์ ใบอนุญำตประกอบธุรกจิ น ำเที่ยว เลขที ่11/01051 

 


