
 

ซัว สะ ได .. อังกอร์ 3 วัน 
                                    ชมมหาปราสาทนครวัด – เมืองพระนครธม 

ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม  ปราสาทสีชมพูบันทายสรี – ลอ่งเรือโตเลสาบ 
3 วัน 2 คืน    (เดินทางไป - กลับทางรถปรับอากาศ) 

      พิเศษ !!!   สามลอ้ชมเมอืง และนวดฝ่าเท้า 
วันแรก    อรัญประเทศ จ.สระแก้ว - ปอยเปต  –  เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ   (-/เที่ยง/เย็น) 
  พร้อมกัน ณจุดนดัเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือ  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว    
08.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจา้หน้าท่ีของทางบริษัทให้การต้อนรับนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้าม

ด่านสู่  ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมือง 
เสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงครึง่  

เท่ียง     บริการอาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร  นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือชม
ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ 

  เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตมอัธยาศัย  ณ  โรงแรม 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง  ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด -เขาพนมบาเค็ง (เช้า/เที่ยง/เย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ปราสาทบันทายสร ีซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทร วรมัน  สร้าง

ด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปรุะหรือซุม้ประตูที่มีลวดลายทีส่วยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรง
ช้างเอราวัณ  ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ 
เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผสั”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาท
ของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมยัของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไป
ทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 เพือ่อุทิศให้แก่พระ
มารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบยีงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่  “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่ง
ในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตท้ัง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ 
มากมาย อาทเิชน่ การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร   

 เย็น       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซือ้ของฝาก ที่ไนท์มาร์เก็ต  ตามอัธยาศัย  
เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ  โรงแรม 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  ช้อปปิ้งตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ      (เช้า/เที่ยง/-) 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  สักการะ  ศาลเจ้าเจก๊ – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคูเ่มือง ชมพระราชวังเจ้าสีหน ุ
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ ชมหมู่บ้าน

แกะสลักหินทราย ที่ข้ึนช่ือของกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด 
16.00 น. ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง   เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที ่

 ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านไดเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ 
   โดยสวัสดิภ์าพ พร้อมความประทบัใจ  
 
 
 
 



 

กำหนดการเดินทาง    กพ- พค 2566 เดินทางได้ทุกวัน 
 

อัตราค่าบริการ 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5 ท่าน 6 ท่าน 

ราคา/ท่าน 12200 11000 10100 9600 9200 

อัตราค่าบริการ 7 ท่าน    พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคา/ท่าน 8900    2500 

 

  กรณี เช่า รถตู้   Vip  รับ ส่ง กรุงเทพ  อรัญประเทศ  ราคาเที่ยวละ  5500  บาท  รวมน้ำมันแล้ว 
 

อัตราค่าบริการรวม   - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง    - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ- 
ค่าท่ีพักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน  - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท) 
อัตราค่าบริการไม่รวม  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (1500 บาท)   
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ    - ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน     
 - ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้   - ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย- ค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)  
- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น  ท่านละ  300  บาท  ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า) สิ่งท่ีควร
นำติดตัวไปด้วย   บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว  เอกสาร
การทำวีซ่ากรณีต่างชาติ(เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน15วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)1) 
หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   3)
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพ
หรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารมาที่ บริษัท  อินโดไชน่าเอ็กซพลอเรอร์ (ประเทศไทย)   
เงื่อนไขการจอง และการสำรองท่ีนั่ง    การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  4,000 บาท  ชื่อบัญชี 
บริษัท  อินโดไชน่าเอ็กซพลอเรอร์ (ประเทศไทย)   พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport    มาที่บริษัท   ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
พร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามท่ี   บริษัทแจ้งรับเอกสาร    
กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกนิ 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50% 
บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
หมายเหตุ  :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 

 

 


