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ทัวร์กอล์ฟกัมพชูา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว พัก
4 ดาว โดยเครือ่งบิน

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ

สนุกและท้าทาย

สัมผัสกับสนามกอล์ฟระดับนานาชาติ
สนกุกับสนาม 18 หลุม ท้ัง 2 วัน

ตื่นตากับ



ปราสาทนครวัด
ปราสาทบายน 
ปราสาทตาพรหม
ปราสาทบันทายสรี

เย่ียมชม

หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรม

 ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5  คน 19,500

เดินทาง  6 - 8  คน 18,500

เดินทาง 9 - 14  คน 18,200

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินเสยีมเรยีบ - ออกรอบสนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club - ท่ีพัก

แผนท่ี 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

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


การเดินทาง ช่วงเช้า

05:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 สายการบินไทยสไมล์ 
07:15    ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรยีบ เท่ียวบินท่ี WE588
08:20    ถึงสนามบินเสียมเรยีบ
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
หลังจากน้ันเดินทางสู่สนามกอล์ฟ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club ออกรอบท้ัง 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   เช็คอินท่ีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระช้อปป้ิงและชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ Night Market 

อาหาร กลางวัน    อิสระท่ีสนามกอล์ฟ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินเสยีมเรยีบ - ออกรอบสนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club - ท่ีพัก

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ - องค์เจ็ก องค์จอม - โตนเลสาป

http://www.sofitel.com/3123
http://www.taraangkorhotel.com/


แผนท่ี 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

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อออกรอบ 18 หลุมท่ี Phokeethra Country Club
เดินทางไปสักการะขอพรพระองค์เจ็ก องค์จอม 
และล่องเรอืชมทะเลสาปน้ำจืดโตนเลสาป

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเทียว

Angkor Golf Resort ออกรอบสนามท้ัง 18 หลุม
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. 

องค์เจ็ก

องค์จอม นมัสการพระพุทธรปูศักดิ์ สิทธ ิ์คู่บ้านคู่เมืองท่ีชาวเสียมเรยีบให้ความเคารพแล
ะศรัทธา
โตนเลสาป Tonle Sap Lake 
 ล่องเรอืชมทะเลสาปน้ำจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมงท่ี
ใช้ชีวิตอยู่บนพื้ นน้ำ 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อิสระท่ีสนามกอล์ฟ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น          ภัตตาคาร

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ - องค์เจ็ก องค์จอม - โตนเลสาป

https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Golf+Resort,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.3714494,103.8206351,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x311010caec033183:0x30758ecfad6b3523!2m2!1d103.8165586!2d13.3677181!3e0?hl=en


ท่ีพัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ - องค์เจ็ก องค์จอม - โตนเลสาป

วันท่ี 3
เมืองนครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทบันทายสร ี– นครวัด - กรงุเทพฯ

แผนท่ี 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

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ปราสาทนครธม ปราสาทตาพรหม
เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสร ีและนครวัด จนได้เวลาสมควร
18:30   เดินทางสู่สนามบินเสียมเรยีบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:45   เหนิฟ้าจากสนามบินเสียมเรยีบ สายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE591
21:50   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

http://www.taraangkorhotel.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Thum,+Cambodia/Angkor+Wat,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.427637,103.8304634,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x3110150655e9c6c7:0xf8662e97711013fa!2m2!1d103.8738031!2d13.4840408!1m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.4124693!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

เมืองนครธม Angkor Thom
ถือเป็นอาณาจักรขอมท่ีรุง่โรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7
 ท่ียังคงท้ิงรอ่งรอยแหง่อารยธรรม
ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด  
สะพานนาคราช  สะพานข้ามคูน้ำสู่เมืองนครธมท่ีมีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา
และอสูรท่ีฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา
ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร
ปราสาทบายน Bayon เป็นศาสนสถานแหง่เดียวของเมืองนครหลวง
ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ 
ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร
 ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานกิายมหายาน ของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7   
 
ปราสาทนครวัด Angkor Wat  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม 
กลางวัน   ภัตตาคาร 
เย็น         ภัตตาคาร

วันท่ี 3
เมืองนครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทบันทายสร ี– นครวัด - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย หรอื ภาษาอังกฤษ )
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

ราคาน้ีไมร่วม



ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
อาหารและเครือ่งดื่ม นอกเหนอืรายการ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์, ซักรดี, โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว

ทำวีซ่าแบบ On Arrival ท่ีสนามบิน USD 30-35 ใช้รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 1-2 รปู
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า

ค่างานเลี้ ยงม้ือค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันท่ี 24  และ 31 ธันวาคม ของทางโรงแรม

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

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

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