 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 28 เม.ย. 2020 10:48

ทัวร์กอล์ฟกัมพชู า นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว พัก
4 ดาว โดยเครือ่ งบิน



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
สนกุ และท้าทาย

สัมผัสกับสนามกอล์ฟระดับนานาชาติ
สนกุ กับสนาม 18 หลุม ทั้ ง 2 วัน
ตื่นตากับ

ปราสาทนครวัด
ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม
ปราสาทบันทายสรี
เยี่ยมชม

หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรม




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทางเลน่ กอล์ฟ

ราคา / คน

เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 8 คน
เดินทาง 9 - 14 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

19,500
18,500
18,200
2,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินเสยี มเรยี บ - ออกรอบสนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club - ที่พัก
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Siem+Reap+International+Airport,+NR6,+Krong+Sie
m+Reap,+Cambodia/Phokeethra+Country+Club,+Cambodia/@13.429064,103.7227095,13
z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m
2!1d103.8145891!2d13.4074305!1m5!1m1!1s0x31100d9463ad34ef:0xa1f0c38c1fe4627c!2
m2!1d103.7104647!2d13.4681466!3e0?hl=en

วันที่ 1

สนามบินเสยี มเรยี บ - ออกรอบสนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club - ที่พัก
การเดินทาง

ช่วงเช้า

05:00 คณะพร้อม ณ สนามบนิ สุวรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 3 สายการบินไทยสไมล์
07:15 ออกเดินทางสเู่ มืองเสียมเรยี บ เที่ยวบินที่ WE588
08:20 ถึงสนามบินเสียมเรยี บ
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตทู างออก จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว
หลังจากนั้ นเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Phokeethra Country Club ออกรอบทั้ ง 18 หลุม
Phokeethra Country Club is Cambodia’s debut international-quality
course, offering clients the best of modern golfing, while retaining
the refined ambiance of an exclusive country club.
The Club is part of the Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa
Resort , with its dedication to luxury, art de vivre elegance, and a
personalised style of service that makes it a choice 5-star
accommodation for any golfing or family holiday.
15:00 เช็คอินที่พัก อิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย
อิสระช้อปป้ งิ และชมบรรยากาศยามคำ่ คืนของ Night Market
สนามกอล์ฟ

อาหาร

กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 2

อิสระที่สนามกอล์ฟ ลูกค้าจา่ ยเอง
ภัตตาคาร

Tara Angkor Hotel หร ือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

สนามกอล์ฟ - องค์เจ็ก องค์จอม - โตนเลสาป

วันที่ 2

สนามกอล์ฟ - องค์เจ็ก องค์จอม - โตนเลสาป
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Sie
m+Reap,+Cambodia/Angkor+Golf+Resort,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.3714494,
103.8206351,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad
026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x311010caec033183:0x30758ec
fad6b3523!2m2!1d103.8165586!2d13.3677181!3e0?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางสสู่ นามกอล์ฟ เพื่อออกรอบ 18 หลมุ ที่ Phokeethra Country Club
เดินทางไปสักการะขอพรพระองค์เจ็ก องค์จอม
และลอ่ งเรอื ชมทะเลสาปน้ำจืดโตนเลสาป
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

สถานที่ทอ่ งเทียว

ออกรอบสนามทั้ ง 18 หลมุ
After breakfast at hotel, we present you to the Angkor Golf Resort –
just 20 minute drive from the Siem Reap Town. The 18 Holes
course is a challenging 7279 yards, par 72 that is built to challenge
all levels of golfers and has been rated by the US PGA. The
course’s maintenance is superb with the green paspallum grass,
before your round of golf warm yourself up at our 300 yards grass
range and practice putting green.

Angkor Golf Resort

องค์เจ็ก
องค์จอม

นมัสการพระพทุ ธรปู ศักด์ สิ ิทธ์ คิ บู่ ้ านคเู่ มืองที่ชาวเสียมเรยี บให้ความเคารพแล
ะศรัทธา
โตนเลสาป Tonle Sap Lake
ลอ่ งเรอื ชมทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญท่ ี่สดุ ในเอเชีย ชมวิถีชีวิตของหมบู่ ้ านชาวประมงที่
ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นน้ำ
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระที่สนามกอล์ฟ ลกู ค้าจา่ ยเอง
ภัตตาคาร

วันที่ 2

สนามกอล์ฟ - องค์เจ็ก องค์จอม - โตนเลสาป
ที่พัก

Tara Angkor Hotel หร ือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

เมืองนครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทบันทายสรี – นครวัด - กรงุ เทพฯ
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Sie
m+Reap,+Cambodia/Angkor+Thum,+Cambodia/Angkor+Wat,+Krong+Siem+Reap,+Camb
odia/@13.427637,103.8304634,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3110170c0
59a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x3110150655
e9c6c7:0xf8662e97711013fa!2m2!1d103.8738031!2d13.4840408!1m5!1m1!1s0x3110168ae
a9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.4124693!3e0?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ปราสาทนครธม ปราสาทตาพรหม
เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี และนครวัด จนได้เวลาสมควร
18:30 เดินทางสู่สนามบินเสียมเรยี บ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:45 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเสียมเรยี บ สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE591
21:50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

เมืองนครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทบันทายสรี – นครวัด - กรงุ เทพฯ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Angkor Thom
ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รงุ่ โรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ที่ยังคงทิ้งรอ่ งรอยแหง่ อารยธรรม
ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อยา่ งไกล้ชิด
สะพานนาคราช สะพานข้ามคูน้ำสเู่ มืองนครธมที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหลา่ เทวดา
และอสรู ที่ฉดุ ดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเปน็ เทวดา
ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร
ปราสาทบายน Bayon เป็นศาสนสถานแหง่ เดียวของเมืองนครหลวง
ไมม่ ีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ
ปราสาทตาพรหม ปราสาทในกลมุ่ ตะวันออกของเมืองพระนคร
ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานกิ ายมหายาน ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
เมืองนครธม

ปราสาทนครวัด

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

Angkor Wat สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย หรอื ภาษาอังกฤษ )
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ระหวา่ งประเทศ
อาหารและเครือ่ งดื่ม นอกเหนอื รายการ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์, ซักรดี , โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ทำวีซา่ แบบ On Arrival ที่สนามบิน USD 30-35 ใช้รปู ถา่ ยสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รปู
คนไทยไมต่ ้ องทำวีซา่
คา่ งานเลี้ ยงมื้อคำ่ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 และ 31 ธันวาคม ของทางโรงแรม

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/golf/1050

