OneWorldTour จัดทัวร์ คุณภาพดีท่องเทีย
่ วเขมร ซึ่งท่ านสามารถไว้วางใจในมาตรฐาน

และการบริการได้ อย่ าง100%
เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-เขาพนมบาเค็ง-ตลาดไนท์มาเก็ต
ปราสาทบันทายเสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป-ปราสาทตาพรม-นครธม
ปราสาทบายน-นครวัด-โชว์ระบาอัปสร-วัดใหม่-องค์เจ๊ก-องค์จอม
ช้อปปิ้ งตลาดซาจ๊ะ-ตลาดโรงเกลือ

กาหนดเดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 2562
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วันแรก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-ตลาดไนท์ มาเก็ต
05.30 น
06.00 น
09.30 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ................................พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถปรับอากาศ
เดินทางถึงด่านปอยเปต อ. อรัญประเทศ จากนั้นนาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านปอยเปต
ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ ซึ่งถนนปัจจุบันลาดยางเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
ด้วยความสะดวกสบาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ณ เมืองเสียมราฐ
นาท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขว้าง สุดสายตาซึ่งได้
ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็น อันดับ 3 ของ
ทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้า หลากน้าท่วมถึง
7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบ
คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กาปงธม,
กาปงชะนัง, โพธิสัตว์ , พระตะบอง และเสียบเรียบ
ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลาง
ทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร หลังอาหารค่า
ให้อิสระท่านได้เลือกซือ
้ สินค้า และชมตลาดค่าของชาวเสียมเรียบ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื้อ
ของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ไม้แกะสลัก เสื้อลายนครวัต และสปาปลา เป็นต้น
ณ ตลาด Angkor night market .
พักที่

SOVAN MEALEA Hotel หรือ ระดับเดียวกัน ( 3 ดาว )

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป-ปราสาทตาพรม-นครธม(ปราสาทบายน)
นครวัด-ชมโชว์ระบาอัปสร
07.00 น.
08.00 น.

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ระหว่างทางผ่านชม ปราสาทแปรรูป เป็นเทว
สถานในศาสนาอินดูลัทธิไลวนิกาย เป็นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็นชั้น เป็นที่ประดิษฐาน
ศิวลึงค์ไว้ที่องค์ประธาน ซึ่งสร้างในพ.ศ 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่งเป็นพราหมณ์นักปราชญ์

ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 5
ซึ่งเป็นราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทนตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง
สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใสไม่มีปราสาทใดเหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่ง
ความรักชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ว่า ‘’รัตนชาติแห่งศิลปะขอม“
ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729โดยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา
เป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้
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ปกคลุม ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่
นักท่องเที่ยงใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง
Tomb Rider อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูป
เทวดากาลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง
108 ตน เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม
ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของ อังกอร์ธมหรือ
นครธม เป็นสุดยอดของปราสาท
เขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาท
ขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทว
พักตร์ 4 หน้าหันออกไป
ทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ใบหน้าหนือยอดปราสาทบายนที่
ปรากฏอยู่ทั่วทั้งปราสาทซ้า ๆ กัน ถึง 216 หน้า ๆ นี้รวมทั้งที่โคบุระของกาแพงเมืองพระนคร เชื่อว่า
เป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมีรอยยิ้มแบบบายนคือ ยิ้มแบบมีเมตตา กรุณา
จากนั้นชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด
ที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปใน
ครั้งนี้ ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา

ค่า

ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่า การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณ
อันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1 โดยมี
ภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบาอัปสรา)

SOVAN MEALEA Hotel หรือ ระดับเดียวกัน ( 3 ดาว )

วันที่สาม
เช้า
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

วัดใหม่ -องค์เจ๊ ก องค์จอม-ปอยเปต-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวเสียมเรียบเสียมเรียบนับถือเป็นอย่างมาก
จากนั้นนาชม วัดใหม่ (วัดทไม) เป็นที่รวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในยุคเขมรแดงที่พลพต ผู้นาเขมรแดงปกครอง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองเสียมเรียบ
(ตลาดซาจ๊ะ) ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งซาจ๊ะ เลือกซื้อ สินค้าที่ท่านถูกใจ ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน
เวลาพอสมควรแล้วนาท่านเดินทางสู่ ปอยเปต
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ออกเดินทางต่อสูด
่ ่านปอยเปต เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
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หมายเหตุ :
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เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออก–
เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า
ราคาถูกมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ....

*****************************************************
1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล
โดยมิต้อง
แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
2. มิได้ระบุที่นั่งบนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้เลย

ออกเดินทางทุกวันศุกร์ คณะ 8 ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางเองได้ สอบถามเจ้าหน้าที่
รถออกจาก กรุ งเทพฯ ไม่รวมน้ ามันถ้ารับนอกพื้นที่ กรุ งเทพฯ
ผู ใ้ หญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน
ราคาท่านละ

เด็กอายุ
่
ตากว่
า12 ปี
พักกับ
ผู ใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุ
่
ตากว่
า12 ปี
พักกับผู ใ้ หญ่
2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

4-6 /11-13 /18-20
25-27 ม.ค 62

7,900

7,500

7,000

2,900

1-3 /8-10 /15-17
22-24 ก.พ 62

7,900

7,500

7,000

2,900

17-19 ก.พ 62

8,900

8,500

8,000

2,900

1-3 /8-10 /15-17
22-24 / 29-31 มี.ค 62

7,900

7,500

7,000

2,900

4-6 / 19-21 /26-28
เม.ย 62

7,900

7,000

6,500

2,900

1-3 /3-5 /10-12
17-19 /24-26 พ.ค 62

8,900

8,500

8,000

2,900

กาหนดการเดินทาง

่
พักเดียว
เพิ่ม
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อัตรานีร้ วม

 ค่าห้องพักจานวน 2 คืน 3 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตลอดเส้นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยายภาษาไทย
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าประกันชีวติ ( วงเงิน 1000,000 บาท )
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศกัมพูชา 1000 บาท (กรณีเป็ นชาวต่ างชาติ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (กรณี ที่ท่านต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อนอกเหนือจากโปรแกรม
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา

 ค่ าทิป ไกด์ เขมร และคนขับรถ/หัวหน้ าทัวร์ ไทย ต่ อท่ าน 800 บาท ตลอดทริป
 STAMP V.I.P. ด่ านเขมร 300 บาท
 STAMP V.I.P. ด่ านไทย 100 บาท
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย ส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน
1.หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ ส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน
1.หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน

3,000 บาท หลังจากทาการจอง 3 วันทาการ



กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก



เมื่อจองทัวร์ แล้วกรุณาแฟกซ์ ใบโอนมัดจา Fax: 02-448-6014 / หรือส่ ง
E:oneworldtourasia@gmail.com



/

Line ID : Oneworldtourasia2016

สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษทั ค่าใช้จา่ ยส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อน
การเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
กรุณาส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน ทาการ
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การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนเงินทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 - 15
วันขึ ้นไปเก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 3,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคา
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเขมรสาหรับ
ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
***บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน ้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ) ***

