
ซัว สะ ได .. อังกอร์ - พนมกุเลน 3 วัน 
                                    ชมมหาปราสาทนครวัด – เมืองพระนครธม 

ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม  ปราสาทสีชมพูบันทายสรี – ลอ่งเรือโตเลสาบ 
3 วัน 2 คืน    (เดินทางไป-กลับทางรถปรับอากาศ) 
พิเศษ !!!   สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า 

เดินทาง วันน้ี – 30 มิ.ย. 66 
วันแรก    อรัญประเทศ จ.สระแก้ว - ปอยเปต  –  เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ   (-/เที่ยง/เย็น) 

  พร้อมกัน ณจุดนัดเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือ  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว    
08.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับนำท่านผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองข้ามด่านสู่  ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมือง 
เสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง  

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร  นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ให้
ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพ้ืนเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ 

  จากนั้น สักการะ  ศาลเจ้าเจก๊ – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ 
  เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย   

วันที่สอง  ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด -เขาพนมบาเค็ง    (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
ราเชนทร วรมัน  สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่
สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ  ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี 
ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาท
บายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของ
เจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุข
ความทุกข์ของประชาชน   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
เพ่ืออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต 
เดินทางสู่  “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่
ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวน
เกษียรสมุทร   

 เย็น      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซ้ือของฝาก ที่ไนท์มาร์เก็ต  ตามอัธยาศัย  
เชิญทกุท่านเข้าท่ีพักและพักผ่อนอริยาบท   

 



วันที่สาม  เขาพนมกุเลน – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ      (เช้า/เที่ยง/-) 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม.  จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง

นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบนโบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระท่ี
แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน  นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อย
เมตร  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน  จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่
ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบด้วยตัวท่าน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาพนมกุเลน 
 บ่าย จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อ

ของกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามท่ีสุด 
16.00 น. ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง   เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซ้ือสินค้าท่ี 

 ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ 
   โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ  
 

อัตราค่าบริการ 
เดินทาง วันนี้ – 30 มิ.ย. 2566 

อัตราค่าบริการ 4 ท่าน 5 ท่าน 6 ท่าน 7 ท่าน  8-10 ท่าน 

ราคา/ท่าน 11,900 11,000 10,500 10,200 10,000 

11 ท่าน 12 ท่าน 13 ท่าน 14 ท่าน 15 ท่าน 16 ท่าน 

9,800 9,700 9,600 9,500 9,400 9,300 

17 ท่าน 18 ท่าน    พักเด่ียวเพ่ิม 

9,200 9,100    2,500 

 

โรงแรม  Monoreach  หรือ  Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า 
  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 
- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)  
- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น  ท่านละ  300  บาท  ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า) 
 



สิ่งท่ีควรนำติดตัวไปด้วย   บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว   
 

เงื่อนไขการจอง และการสำรองท่ีนั่ง    การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  4,000  บาท 
 

พร้อมส่ง หน้า Passport  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดิน 
ทางหรือตามที่   บริษัทแจ้งรับเอกสาร    
 

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50% 
บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 

หมายเหตุ  :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรณุาระบุ เพื่อประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, 
ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น * 

ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ ท่าน               เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 
จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 

กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสม
ไมล ์
(ถา้มี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 

 

 
 
 
 



 
 
 

เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 

 

 

 

ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  

สาขา : ถนนประชาอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรายวนั) 

 
 

 

 

 

กรณุาช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ ผา่นธนาคาร ช่ือบญัชีบริษทั เท่านัน้ 

 
 

 

 
 


