
 
 

ANGKOR GOLF EXCLUSIVE 

3 วนั 2 คืน 
   

 บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั มีความยนิดีท่ีจะขอเสนอรายการเดินทางท่ีท่านตอ้งประทบัใจ พรอ้มท่ีพกัสุด

หรูระดบั 5 ดาว อิ่มอร่อยกบัอาหารท่ีเลือกสรรอยา่งดี ครบดว้ยอรรถรสแห่งการช่ืนชม “เมืองมรดกโลก” เพื่อนบา้นของเราท่ี 

มีคนเคยพดูไวว้่า “ยงัตายไม่ไดห้ากยงัไมไ่ดม้าเห็นนครวดั” เป็นค ากล่าวท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าสถานท่ีแห่งน้ีตอ้งมีความพิเศษ

ควรค่าต่อการเขา้ชมเพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต ท่ีส าคญัท่ีสุดตอ้งไม่พลาดกบั การออกรอบท่ี “สนามกอลฟ์โภคีธรา” ท่ีเต็มไปดว้ย

มนตเ์สน่หแ์ละสุทรียรสแห่งเกมกอลฟ์อนัแทจ้ริง 
  

ก าหนดการเดินทาง TOUR CODE : CP-REP-LT/TG 

(1) วนัแรก กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – นครธม - นครวดั    

      05.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์สายการบินไทยสมายล ์

      07.25 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TG 2588 สู่ เสียมเรียบ 

      08.20 น. ถึง สนามบินเสียมเรียบ หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้พบเจา้หน้าท่ี ตวัแทนทอ้งถ่ินของบริษัทฯ

รอตอ้นรบัแลว้น าท่าน นครธม (เมืองพระนคร) ครั้งเมื่อพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทรงน ากองทพัเรือเขา้โจมตี

กองทพัพวกจามท่ีแม่น ้าซาปจนพวกจามแตกพา่ยไปไดท้รงปราบดาภิเษกขึ้ นเป็นกษัตริยใ์นปี พ.ศ. 1742 

ทรงโปรดใหส้รา้งเมืองขึ้ นใหม่ท่ีพระนครหลวง โดยมีปราสาทบายน เป็นศูนยก์ลางตามจารึกเรียกช่ือเมืองน้ี

ว่า นครชยัศรี น าท่านเดินทางขา้มบารายเขา้เมืองทางโคปุระ(ประต)ู ทางทิศใตท่ี้มีรูปสลกัเทวดาและยกัษ์

สองขา้งสะพานท่ีสมบรูณท่ี์สุด การแกะสลกัเร่ืองของการกวนเกษียรมหาสมุทร เมื่อเขา้ในเมืองพระนครแลว้

น าท่านชม ปราสาทบายน เป็นเทวลยัในศาสนาพุทธลทัธิมหายาน ปราสาทน้ีมรีูปแบบในการน าหินมาวาง

เรียงซอ้นๆ กนัมีทั้งหมด 54 ยอดแต่ละยอดจะมีรปูหน้าคนทั้งส่ีดา้นนักวชิาการบางท่านใหค้วามเห็นว่าเป็น

รูปของพระโพธิสตัวท่ี์คอยปกป้องอาณาจกัรแต่บางท่านวา่เป็นพระพกัตรข์องพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ชมภาพ

สลกัตามระเบียงคตท่ีเป็นเร่ืองราวของประวติัศาสตรช์ยัวรมนัท่ี 7 ภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเมืองพระ

นคร จากน้ันน าท่านชม ลานชา้ง ตั้งอยูบ่ริเวณกลางเมืองพระนคร น าท่านขึ้ นสู่ระเบียงท่ีมีความสูง 3 เมตร 

ยาวประมาณ 350 เมตร ผนังฐานมีรูปครุฑ-พ่าห,์ ชา้งเอราวณั, มา้, หงส ์บริเวณน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของ

พระมหากษัตริยท์รงทอดพระเนตรการสวนสนามของทหาร งานพระราบพิธีต่างๆ ถดัมาเป็น ลานพระเจา้ข้ี

เรื้ อน สรา้งในรชัสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 และไดม้ีการบรูณะในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 8 ชมภาพสลกันูน

สูงท่ีระเบียง เป็นภาพพญายม, นางนาค, ยกัษ์, ครุฑ, เทวดา 

 

 

 

       
 

 

 

 

       

  จากน้ันชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทรงสรา้งถวายพระราช

มารดาเม่ือปี พ.ศ. 1729 มีการจารึกถึงผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการสรา้งปราสาทไวท่ี้แผ่นศิลาปัจจุบนัแผ่นจารึกน้ีถูก
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เก็บรกัษาไวท่ี้ศูนยอ์นุรกัษ์เมืองพระนคร ปราสาทน้ีประกอบดว้ยปราสาทเต้ียๆ หลายหลงัท่ีตั้งอยูบ่นฐาน

เดียวกนั มีระเบียงทางเดินท่ีเช่ือมต่อถึงกนัทั้งหมด รอบหมู่ปราสาทเป็นก าแพงดินท่ีก่อดว้ยศิลาแลงกวา้ง 

700 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีรูปสลกัของพระพุทธรูปมากมายแต่ถูกท าลายเปล่ียนเป็นศิวะลึงคแ์ทนสมยั

พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 8 ปราสาทน้ีถูกท้ิงมานานมรีากตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีซอนไชไปตามตวัปราสาทมากมาย 

เมื่อมีการคน้พบองคก์ารยเูนสโกก็ท าการถากถางแต่ก็ท าไดไ้ม่หมดตอ้งท้ิงรากไมไ้วเ้พื่อใหร้ากไมย้ดึตวั

ปราสาทไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพเดิม   

  12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน    

   บ่าย น าท่านเท่ียวชม นครวดั (Angkor Wat) 1 ในส่ิงมหศัจรรยข์องโลก สรา้งในศาสนาฮินดู ท่ีจ าลองรูปแบบมา

จากภูเขาพระสุเมรุ หรือเขาหิมาลยัในประเทศอินเดีย อนัเปรียบเหมือนทีประทบัของเหล่าท่วยเทพ พระเจา้สุ

ริยวรมนัท่ี 2 ทรงสรา้งเพื่อถวายแด่พระวิษณุหรือพระนารายณโ์ดยใหเ้ทวสถานองคก์ลางเปรียบเสมือนเขา

พระสุเมรุ หรือภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นศูนยก์ลางของโลกมีก าแพงหินลอ้มจกัรวาล มีคูน ้าเปรียบเสมือน

มหาสมุทร ชมภาพจ าหลกัตามระเบียงคตท่ีงดงามยิง่ดว้ยศิลปะของสรีระวิทยาของเหล่านางอสัรา(นาง

อปัสร) ภาพแกะสลกัเร่ืองราวตามระเบียงคต ประติมากรรมลอยตวัรูปสลกัท่ีเป็นตวัแทนของกษัตริยแ์ละ

เทพเจา้ ตามลทัธิเทวราชา ท่ีวา่เมื่อกษัตริยส์วรรคตก็น าพระศพของพระองคม์าไวท่ี้ใตฐ้านเทวรปู ณ 

ปราสาทองคป์ระธานองคก์ลางเพื่อวิญญาณของพระองคจ์ะไดห้ลอมรวมเป็นเทวะอีกครั้ง จึงมีความเช่ือกนัวา่ 

นครวดัคือท่ีเก็บพระศพของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 กษัตริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ ไวท่ี้พระปรางคบ์นสุดของนครวดั 

     17.00 น. กลบัถึงโรงแรม 

  พกัท่ี โรงแรมโซฟิเทลรอยลัองักอรก์อลฟ์แอนดส์ปารีสอรต์ สุดหรูระดบั 5 ดาว 
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(2) วนัท่ีสอง โภคีธรากอลฟ์ - อิสระ   (B)   

      เชา้ หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ 

     08.00 น. นกักอลฟ์ : รถรบัจากโรงแรมสู่สนามกอลฟ์โภคธีรา ใหท่้านไดท้ดสอบความทา้ทายของสนามกอลฟ์ 18 

หลุม พาร ์72 ระดบัแชมเป้ียนชิพคอรส์ แห่งแรกในประเทศกมัพชูา ท่ีเจา้ของและผูอ้อกแบบสนามกอลฟ์

เป็นคนไทย ท่านจะไดพ้ิสจูน์กบัสโลแกนท่ีว่า “TEE OFF FROM 11TH CENTURY, FINISH YOUR ROUND IN 

21ST CENTURY” เร่ิมจากหลุมท่ี 1 ท่ีมีสะพานโบราณอายุกว่าพนัปีท่ีสรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 11 และจบ

หลุมท่ี 18 ในศตวรรษท่ี 21 แลว้ท่านยงัจะไดต่้อสูก้บัอปุสรรคของลมเน่ืองจากสนามอยุติ่ดกบัทะเลสาปท่ี

ใหญ่และกวา้งท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์คือ “โตนเลสาป” รอทา้ทายนักกอลฟ์ท่ีจะตอ้งเผ่ือเหล็กเพื่อทด

ระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เท่ียง อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

     บ่าย อิสระตามอธัยาศยั (วนัน้ีไม่มีไกด๊ ์/ ไม่มีรถบริการ) 

 พกัท่ี โรงแรมโซฟิเทลรอยลัองักอรก์อลฟ์แอนดส์ปารีสอรต์ สุดหรูระดบั 5 ดาว 

 

(3) วนัท่ีสาม กอลฟ์องักอรก์อลฟ์คลบั – กรุงเทพฯ (B)   

      07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระตามอธัยาศยั 

      11.00 น. เช็คเอา้ทแ์ลว้รถรบัท่านสู่ สนามกอลฟ์องักอรก์อลฟ์คลบั (วนัน้ีมีรถบริการ / ไม่มีไกด๊)์ 

      ……………….. TEE OF TIME นกักอลฟ์: เชิญท่านทดสอบสนามท่ีไดร้บัรางวลัออกแบบยอดเยีย่มโดยนักกอลฟ์ช่ือดงั      

นิค ฟัลโค สนามระดบัแชมเป้ียนชิพ คอรส์ สุดหรใูนเสียมเรียบ 

      เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

      19.00 น. น าท่านสู่ สนามบินเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

      21.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี TG 2591 สู่ กรุงเทพฯ 

      22.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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ANGKOR GOLF EXCLUSIVE 3 วนั 2 คืน  ราคาตั้งแต ่วนัท่ี 17 – 19 ก.ค. 59 TOUR CODE : CP-REP-LT/TG 

   

อตัราค่าบริการ (เดินทาง 2 ท่าน) 

 นักกอลฟ์  นอนคู่  ท่านละ  29,000.- บาท 

 

อตัราน้ีรวม      อตัราน้ีไม่รวม 

-  โรงแรมท่ีพกั 2 คืน  ระดบั  5  ดาว พรอ้มอาหารเชา้  -  ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ ฯ–เสียมเรียบ-กรุงเทพ ฯ 

    ท่ีโซฟิเทลรอยลั  องักอร ์กอลฟ์แอนดส์ปารีสอรต์  -  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

-  กรีนฟี+แค็ดด้ี & รถกอลฟ์ 1 คนั/1 นักกอลฟ์/  -  ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

    18 หลุม x 2 สนาม WEEKDAY    -  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าท าหนังสือ 

-  รถรบั-ส่ง แบบ PRIVATE VAN ตามระบุ   -  ค่าธรรมเนียมน ้ามนั 

    พรอ้มน ้าด่ืม/ผา้เยน็     -  ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัวินาศภยั 

-  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทย    -  ค่าทิป, ไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 

-  ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศทุนประกนั 1,000,000 บาท -  หวัหน้าทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย 

       -  ค่าอาหารกลางวนั และอาหารค า่ 

การส ารองท่ีนัง่และการช าระเงิน 

- มดัจ าท่านละ 15,000 บาท  ในวนัส ารองท่ีนัง่ ภายในไม่เกิน 08 ก.ค. 59 

- ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดภายในไม่เกิน วนัท่ี 13 ก.ค. 59 

การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

** ก่อน 21 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้่าย 30% 

** ก่อน 14 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้่าย 50% 

** ก่อน  7 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้่าย 70% 

** ก่อน   3 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้่าย 100% 

หมายเหต ุ

 * บริษัท อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส จ ากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียว เพื่อ

จดัหาโรงแรมท่ีพกั  อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ

และอื่นๆ ระหว่างการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 * บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญ

หายของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักล่าว 

 * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม และ 

ความจ าเป็นท่ีเกิดขึ้ น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ แต่ยดึถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกไดร้บัเป็นส าคญั 

 * ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏเิสธการเดินทางออกไปหรือเขา้

ประเทศอื่นๆ ของท่านน้ัน ถือวา่เป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่วา่

ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน 

 * ระหว่างการเดินทาง ถา้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะ หรือ ถอนตวัออกจากคณะ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ 

 * เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ใหม้ีอายุการใชง้านเพื่อเดินทางไดต้อ้ง

มากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป 
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เราสร้างความประทบัใจ ในความแตกตา่ง ด้วย “คุณภาพ” และ “บริการ” 

 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ชือ่บญัช ีบรษิทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ ากดั 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

กสิกรไทย โชคชยั 4 กระแสรายวนั 721-1-01907-1 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลข

แฟ็กซ ์0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือท าการ SCAN ส่งมายงั e-mail: abacus@goholidaynow.com โดยระบุ

ช่ือของท่าน และเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดูแลท่าน จากน้ันบริษทัจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ ภายในไม่เกิน 3-5 วนั 

3. การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบัช าระ

เงินงวดสุดทา้ย 
 

เง่ือนไข, ขอ้ก าหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงต่างๆ จากท่านดงัต่อไปน้ี 

1. LAND ARRANGEMENT : 

ค่าธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 7 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 3 วนั ก่อนการเดินทาง 

2. ตัว๋เครื่องบิน : จะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหต ุ:  

บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอรว์ิส จ ากดั ( ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LT.D )เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียวเพื่อจดัหา

โรงแรมท่ีพกั อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่นเคร่ืองบิน , รถ , เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ 

ไม่สามารถท่ีจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากอนัเกิดจาการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของ พาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติและอื่นๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

  บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิด

การสูญหยของสมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสูญเสียดงักล่าว 
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ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทวัร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 
e-mail : abacus@goholidaynow.com 

http : // www.goholidaynow.com 

[DATA-ABACUS PACKAGE GOLF: ANGKOR GOLF EXCLUSIVE BY TOM /06072016/ARK] 
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