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วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดเพรีย
พรหมรัตน์-โชว์ระบานางอัปสร-ช้อปปิ้ งตลาดซาจ๊ะ
08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน
LANMEI AIRLINES เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็ นกันเอง
11.20 น. นาคณะเดินทางสู่เสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ671
12.35 น. เครื่องแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลูกค้าไม่ตอ้ งลงจากเครื่อง
13.30 น. เดินทางต่อสู่เมืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ671
(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)

รหัสทัวร์ : THA7-LQ-KH-8FEB-27MAR20
14.10 น.

ถึ ง เมืองเสี ยมเรียบประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมื องรับสัมภาระเรียบร้อย
จากนั้ นนาท่านขึ้ นรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ นาท่านสักการะ ศาลพระองค์
เจ๊ะ พระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม)
เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมือง ของ
เสี ย มเรี ย บ ชาวบ้า นและนั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มมากราบไหว้
สักการะและขอพร ตามประวัติเล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม
เป็ นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่าง
มาก วัน หนึ่ ง หลัง จากไปท าบุ ญ กลับ ไปก็ น อนหลับ ไม่ ตื่ น
ขึ้ นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และอาลัยกับลูกสาวทั้ง
สองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้ นมาสององค์ องค์
ใหญ่นามว่าองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็ นน้องนามว่าองค์จอม เป็ น
พระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่
ให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเพรียพรหมรัตน์ (Preah Prohm Rath) เป็ นวัดสร้างใหม่ของ
กัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์ สิทธิ์ ที่สร้าง
ด้วยกาบเรือของพระชื่อดังที่ชื่อว่า Preah Ang Chong Han Hoy
ที่ เ ป็ นที่ เ คารพสัก การะของชาวพนมเปญ และ กัม พูช า มา
ตั้งแต่สมัย พ.ศ.1900ภายในโบสถ์มีพระประธานที่ ถูกสร้าง
อย่างเรียบง่าย แต่หากเดิ นไปทางด้านหลังพระองค์ใหญ่น้ั น
นั ก ท่ องเที่ ยวก็จะได้พบพระนอน ที่ น อนซ่อนตัวอยู่ดา้ นหลัง
อย่างน่ าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับ
ตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็ นศิลปะแบบใหม่ที่ศิลปิ นแนว
ใหม่ของกัมพูชาสร้างสรรค์ขึ้นมี เอกลักษณ์แตกต่ างตรงเล่ น
ความนู นตา่ ที่ยนื่ ออกมาจากาาผนังให้ดูมีมิติมากขึ้ น
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เย็น

รับ ประทานอาหารที่ ร า้ นอาหารท้องถิ่ น พร้อ มชม การแสดงชุ ด ระบาอัป สร ศิ ล ปะ
พื้ นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นความทรงจา

จากนั้น

จากนั้นนาทุกท่าน ช้อปปิ้ งที่ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านเลือกซื้ อของาากอาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋า ผ้า
ทอ ของาากพวกพวงกุญแจและอื่นๆ เครื่องเงิน อัญมณี นอกจากการซื้ อของาากแล้ว ท่าน
ลองชิมปาเตที่มีขายอยูท่ วั ่ ไปในเมืองเสียมเรียบ

พักที่ โรงแรม Angkor Holiday Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง
MARKET
08.00 น.
09.00 น.

เที่ยง

ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT
รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)
สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์
(พ.ศ.1510) เป็ นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ ง
สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก ภาพ
นู น สูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้ น นาท่ านชม
ปราสาทบันทายสาเหร่ (Banteay Samrei) สร้าง
ขึ้ นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาท
คล้ายกับปราสาทหินพิมาย และนาท่าน เดินทาง
สู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่ ง สร้า งในปี พ.ศ.1729
โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระ
ราชมารดาเป็ นวัดในพุทธศาสนา เป็ นปราสาทที่
สวยงามและมี ม นต์ ข ลั ง มาก นั กท่ อ งเที่ ย ว
ส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้ มากพอสมควร
นาคณะ เดิ นทางสู่ เมื องพระ นครธม นาท่าน
เข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส ”รอยยิ้ มบายน”
เป็ นศูนย์กลางของนครธมเป็ นสุดยอดปราสาท
ของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะ
เป็ นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน เดินทางสู่
ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปง
ขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยูใ่ นเขาวงกต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่ งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพ
แกะสลักหินทรายนู นตา่ ที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็ นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย
อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร
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ส่วนท่านใดที่สนใจกิจกรรมในการขึ้ นบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็ น
บอลลูนที่อยูก่ บั ที่ จะขับเคลื่อนขึ้ นลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้ นดิน ใช้เวลาอยูบ่ นบอลลูน
ประมาร 10-15 นาที่ ก็ลงกลับคืนสู่พื้นดิน สถานที่อยูบ่ ริเวณถนนตรงทางเข้าปราสาทนครวัด
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนาให้ชมตอนเย็นจะได้รูปภาพที่สวยกว่า เพราะ
ดวงอาทิตย์อยูท่ างทิศตะวันตกแล้ว รับรองว่าท่านจะได้รูปภาพที่สวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอน

***ค่าใช้จา่ ยในการขึ้นบอลลูน ท่านละ 1,000 บาท ***
(การขึ้ นบอลลูน ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิ ดให้บริการจ้า)

เย็น
อิสระอาหารเย็นที่ NIGHT MARKET
พักที่ โรงแรม Angkor Holiday Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า
07.25 น.

10.20 น.

เสียมเรียบ-กรุงเทพ
บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสารการบินLANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ670
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ พนมเปญ ( เครื่องแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลูกค้าไม่
ต้องลงจากเครื่อง ) (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ
***หมายเหตุ***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก
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อัตราค่าบริการ
เด็กอายุต ่ากว่า 12 เด็กอายุต ่ากว่า
ปี
12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่าน
ท่าน
มีเตียงเสริม
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

8 – 10 FEB 20

8,999

8,999

8,999

2,500

21 – 23 FEB 20

7,999

7,999

7,999

2,500

13 – 15 MAR 20

7,999

7,999

7,999

2,500

27 – 29 MAR 20

7,999

7,999

7,999

2,500

อัตราค่าบริการนี้ รวม
-ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับสายการบินLANMEI AIRLINE น้ าหนักกระเป๋า ถือขึ้ นเครื่อง ไม่เกิน 7 โล และโหลด
สัมภาระใต้ทอ้ งเครื่องได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม
-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆๆตามรายการที่ระบุ
-ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
-ค่าที่พกั ในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอร์กรีน หรือ เทียบเท่า
-ประกันชีวิต 1,000,000 / อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ***กรณีลกู ค้าเป็ นชาวต่างชาติ ต้องขอวีซ่า VISA ON ARRIVAL กรุณาติดต่อสอบถามค่าธรรมเนียมกับเจ่า
หน้าที่ก่อนสารองที่นั ่งทุกครั้ง
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครือ่ งดื่มที่สั ่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับ
ทิปค่ะ)
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เงื่อนไขการสารองที่นั ่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระ
ก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้งั หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้ น
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการเก็ บ ค่า ใช้จ่า ยทั้ง หมด กรณี ท่า นยกเลิ ก การเดินทางและมี ผลทาให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ กาหนดไว้ (15 ท่านขึ้ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั
คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้ นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหวั หน้า
ทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
 กรณีที่ทา่ นต้องออกตั ๋วภายใน เช่น (ตั ๋วเครือ่ งบิน, ตั ๋วรถทัวร์, ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทาการออกตั ๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั ๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

เงื่อนไขเพิ่มเติม
บริษทั ฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ เที่ยวบิน , ราคา
และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
/ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีทา่ นถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
หรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุ
สภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
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ทางบริษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
-ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน หรือ ที่
สาธารณะต่างๆๆในระหว่างการเดินทาง
-ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางได้ไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่อได้
-เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด
-กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด

