
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการทวัร์ 

 รายการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรมที�พกั 

เสยีมเรยีบ - นครวดั - นครธม - โตนเลสาบ BHT9192421 

 3วนั 2 คนื 

�ชมความยิ�งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหศัจรรย์ของโลก 

�เปิดตาํนานกวนเกษียรสมุทร จุดกาํเนิด “นางอัปสรา” 

�อลังการ! เที�ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวถีิชีวติลอยนํ ,า 



 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเดก็พกักบัผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ท่านละ 

22 – 24 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
8 – 10 พฤษจกิายน 2562 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
22 – 24 พฤษจกิายน 2562 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
5 – 7 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาต)ิ 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
08 – 10 ธันวาคม (วันรัฐรรมนูญ) 13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
28 – 30  ธันวาคม (วันปีใหม่) 13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
30 ธันวาคม–1 มกราคม 2563 (วันปีใหม่) 16,900 บาท/ท่าน 15,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
10 - 12 มกราคม 2563 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
25 - 27 มกราคม 2563 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
15 – 17  กุมภาพันธ์ 2563 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
28 กุมภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2563 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
13 – 15  มีนาคม 2563 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
20 – 22  มีนาคม 2563 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
28 – 30  มีนาคม 2563 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
11 – 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
12 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
24 - 26 เมษายน 2563  12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
01 – 03 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน) 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
02 – 04 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

DAY 1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ 
ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบาํอัปสรา � � � 

ROYAL EMPIRE 

HOTEL 

หรือเที�ยบเท่า 

DAY 2  
ปราสาทบันทายศรี – นครธม –ปราสาทบายน 
ปราสาทตาพรหม –  นครวัด – ไนท์มาร์เก็ต 

� � � 
ROYAL EMPIRE 

HOTEL 

หรือเที�ยบเท่า 

DAY 3 ศูนย์หตัถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ 
ร้านเครื�องเงนิ– ตลาดซาจ๊ะ –  สนามบนิเสียมเรียบ – ดอนเมือง 

� � � -------- 



 

 

03 – 05 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
15 – 17 พฤษภาคม 2563  12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
22 – 24 พฤษภาคม 2563  12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
13 – 15 มิถุนายน 2563  9,999บาท/ท่าน 9,999 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
19 – 21 มิถุนายน 2563  10,900 บาท/ท่าน 9,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
05 – 07 กรกฏาคม 2563  11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
17 – 19 กรกฏาคม 2563  11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
26 - 28 กรกฏาคม 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา) 13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
01 – 03 สิงหาคม 2563  11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
08 – 10  สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาต)ิ 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
28 – 30  สิงหาคม 2563  11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบาํอัปส
รา 

��.�� น. พร้อมกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมือง ชั �น � อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิ  
 THAI AIR ASIA เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA ใช้เครื�อง AIRBUS A319/A320 จํานวน 
142-158 ที�นั�งจดัที�นั�งแบบ �-� (นํ �าหนกักระเป๋า C� กก./ท่าน หากต้องการซื �อ
นํ �าหนกัเพิ�มต้องเสียคา่ใช้จ่าย) 
09.55 น.      ออกเดนิทางสู ่เมืองเสียมราฐ โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เที�ยวบนิที� FD 610 (ใช้เวลาบนิ 1 ชั�วโมง) 
11.00 น.        เดนิทางถึง สนามบนิเสียมเรียบ (เสียมราฐ-อังกอร์) ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที�เรียบร้อยแล้ว (เวลา
ท้องถิ�นที�กมัพชูา เท่ากบัประเทศไทย)(เวลาบนิสําหรับวนัที� 26 ตลุาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563) 
10.10 น.      ออกเดนิทางสู ่เมืองเสียมราฐ โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เที�ยวบนิที� FD 610 (ใช้เวลาบนิ 1 ชั�วโมง) 
11.10 น.        เดนิทางถึง สนามบนิเสียมเรียบ (เสียมราฐ-อังกอร์) ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที�เรียบร้อยแล้ว (เวลา
ท้องถิ�นที�กมัพชูา เท่ากบัประเทศไทย) (เวลาบนิสําหรับวนัที� 29 มีนาคม 2563 – 24 ตลุาคม 2563) 
☯ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมราฐ หรือที�เรียกสั �นๆ วา่ “สนามบนิเสียมราฐ” เป็นสนามบนิที�มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2  
ของประเทศราชอาณาจกัรกมัพชูา (KINGDOM OF CAMBODIA) และเป็นสนามบนิที�มีผู้ ใช้บริการหนาแน่นที�สดุใน 
ประเทศเนื�องจากสนามบนิแห่งนี �อยูใ่กล้กบันครวดั ซึ�งเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงที�สดุของกมัพชูา จงึมีเที�ยวบนิจาก 
ตา่งประเทศบนิตรงมาลงที�นี�เป็นจํานวนมาก ประกอบกบัสนามบนิยงัมีความใหม ่โดยเพิ�งได้รับการปรับปรุงและเปิด 
ให้บริการเมื�อปี พ.ศ. 2549 ที�ผา่นมา 



 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลางวัน � บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื ,อที� 1) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
☯โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถงึแมนํ่ �าใหญ่ สว่นสาบหมายถงึไมเ่คม็ เนื�องจากโตนเลสาบเป็นพื �นที�นํ �าทว่มที�เกิด
จากแมนํ่ �าโขง อีกทั �งยงัมีแมนํ่ �าสําคญัคือแมนํ่ �าเสียมเรียบไหลลงสูโ่ตนเลสาบ มีพื �นที�มีขนาดใหญ่ประมาณ 2,700 ตร.กม. ใน
หน้านํ �าน้อย และขนาดใหญ่มากถงึ 16,000 ตร.กม. ในหน้านํ �าหลาก พดัพาเอาสายแร่ธาตไุหลลอ่งมาจากเมืองจีนผา่นแมนํ่ �า
โขงลงพกัไว้ที�โตนเลสาบ ก่อนจะไหลออกทะเลจีนใต้ทางตอนใต้ของกมัพชูา ความยิ�งใหญ่ของพื �นที�ทะเลสาบขนาดที�หน้านํ �า
น้อยยงัใหญ่กวา่เกาะภเูก็ตตั �งเกือบ 5 เท่า อีกทั �งยงัเป็นแหลง่ชมุชนกลางนํ �าให้ชาวบ้านได้ปลกูเรือนอยูอ่าศยัและใช้ชีวิตทั �งชีวิต

อยูก่ลางโตนเลสาบมาเป็นเวลายาวนานอีกด้วย

 
☯ศาลองค์เจ๊กองค์จอม เป็นที�รู้จกัในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัที� 2 มีธิดาอยู ่2 พระองค์ ดํารงตําแหนง่แมท่พั มีความสามารถใน
เรื�องของการรบเป็นอยา่งมากเป็นที�เกรงขามของข้าศกึศตัรู เป็นผู้ ที�มีจิตใจงดงามเป็นอยา่งมากในยามวา่งเว้นจากศกึสงคราม 
หากมีนกัโทษคนไหนที�ไมไ่ด้ทําความผิดที�ร้ายแรงมาก พระองค์ก็จะขออภยัโทษให้  จงึเป็นที�เคารพรัก นบัถือของคนในเมือง
เสียมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีตอ่มา กมัพชูาเปลี�ยนมานบัถือศาสนาพทุธ และได้มีการศกึษาประวตัขิองเจ้าเจกและเจ้าจอม 
และเห็นวา่เป็นบคุคลตวัอยา่งที�ประพฤตตินดีมาก จงึได้มีการสร้างรูปเคารพ เป็นองค์ใหญ่แทนเจ้าเจก องค์เลก็แทนเจ้าจอม 
สมยัก่อนเจ้าเจกเจ้าจอมไมไ่ด้ประดษิฐานอยูบ่ริเวณนี � อยูใ่นนครวดั คนโบราณเลยย้ายมาอยูที่�นี� เพื�อความสะดวกในการเคารพ
บชูา 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
เยน็ �บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มื ,อที� X ) บริการอาหารคํ�าแบบบุฟเฟ่ต์ อิ�มอร่อยกับอาหารนานาชาติ
ชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบาํอัปสร ศลิปะพื ,นเมืองของกัมพูชาที�เป็นการแสดงที�สวยงาม ให้ทุกท่านได้เกบ็
ภาพเป็นที�ระลึกไว้เป็นความทรงจาํที�ด ี



 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
☯จากนั �นนําท่านสูที่�พกั  � พักที� PACIFIC BOUTIQUE SIEM REAP //ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY HOTEL

หรือเทียบเท่า 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 

 

วันที�สอง  ปราสาทบันทายศรี – นครธม– ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เกต็ 

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื ,อที� 3) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
☯ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินที�ถือได้วา่งดงามที�สดุในประเทศกมัพชูา มีความกลมกลืนอยา่ง
สมบรูณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที�สร้างเสร็จแล้วกวา่ b��� ปี แตล่วดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้างเสร็จใหม ่ๆ 
ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา่ บนัเตียไสร หมายถงึ ปราสาทสตรีหรือปอ้มสตรี อยูห่า่งจากตวัเมืองเสียมเรียบ
ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ �� กิโลเมตร ใกล้กบัแมนํ่ �าเสียมเรียบในบริเวณที�เรียกวา่ อิศวรปรุะ หรือเมืองของพระ
อิศวรนั�นเอง 
☯นครธม นครธมมีความหมายวา่เมืองใหญ่ (ธม แปลวา่ ใหญ่) นครธม 
เป็นเมืองหลวงแห่งสดุท้ายและเมืองที�เข้มแข็งที�สดุของอาณาจกัรขะแมร์ 
สถาปนาขึ �นในปลายคริสต์ศวรรษที� 12 โดยพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 มีอาณา
เขตครอบคลมุพื �นที� 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือของ นครวดั 
ภายในเมืองมีสิ�งก่อสร้างมากมายนบัแตส่มยัแรกๆ และที�สร้างโดยพระเจ้า
ชยัวรมนัที� 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลกัของพระเจ้า
ชยัวรมนั เรียกวา่ ปราสาทบายน และมีพื �นที�สําคญัอื�น ๆ รายล้อมพื �นที�
ชยัภมูิถดัไปทางเหนือ จดุเดน่ที�สดุคือทางเข้าด้านใต้ ที�มีลกัษณะเป็นหน้า 4 หน้า ก่อนจะเข้าสูบ่ริเวณนี � จะเป็นแถวของยกัษ์ 
(อสรู) ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยูส่องข้างสะพาน เมื�อเข้าสูใ่จกลางนครธมจะพบ
สิ�งก่อสร้างตา่งๆ บริเวณประตดู้านใต้นี �ได้รับการอนรัุกษ์ฟื�นฟไูว้ได้ดีกวา่บริเวณอื�น ๆ อีก 3 ด้าน 
☯ปราสาทบายน ปราสาทบายนอยูใ่นบริเวณใจกลางของนครธม สร้างในปีพทุธศตวรรษที� 18 รัชสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัที� 
7 เป็นศลิปะแบบบายน ศาสนาพทุธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็นปราสาทหลวงประจํารัชสมยัพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 
ปราสาทบายนถกูสร้างโดยการนําหินมาวางซ้อนๆ กนัขึ �นเป็นรูปร่าง แม้จะเป็นปราสาทไมใ่หญ่โตเท่านครวดั แตมี่

ความ
แปลกและดลีู �ลบัทั �งปราสาทมีแตใ่บหน้าคน หากขึ �นไปยืนอยูภ่ายในปราสาทนี �ไมว่า่มมุไหนก็หาได้รอดหลดุพ้นจากสายตา
เหลา่นี �ได้เลย คนสว่นมากเชื�อกนัวา่ยิ �มบายนคือการจําลองใบหน้าของพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 มาไว้บนยอดปรางค์ทั �ง 4 ทิศ โดย



 

 

สายตาที�มองลงตํ�านั �นเป็นการมองราษฎร สว่นจํานวนปรางค์ 54 ยอดที�มีแตด่ั �งเดมินั �นแทนจํานวนจงัหวดั 54 จงัหวดัที�พระเจ้า
ชยัวรมนัที� 7 ปกครองในยคุนั �น 
☯ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหมจดัได้ว่าเป็นวดัในพทุธศาสนาและเป็นวิหารหลวงในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 ทางเข้า
ประกอบด้วยโคปรุะชั �นนอกและชั �นใน บริเวณผนงัที�อยู่เชื�อมระหว่างโคปุ
ระชั �นนอกและชั �นในมีการสลกัภาพตามคติธรรมของพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ปราสาทแห่งนี �ถูกสร้างขึ �นในปี พ.ศ. 1729 เพื�ออุทิศให้แก่พระ
ราชมารดาของพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 คือพระนางชัยราชจุฑามณีผู้ เปรียบ
ประดจุกบัพระนางปรัชญาปรมิตา ซึ�งหมายถึงเมื�อพระองค์เป็นอวตารของ
พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระราชมารดาของพระองค์จึงเปรียบดงัพระ
นางปรมิตาเช่นกนั 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลางวัน � บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื ,อที� 4) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
☯นครวัด หรือปราสาทนครวดั กนัสกัครั �ง ปราสาทนครวดั เป็นสิ�งก่อสร้างทางศาสนาที�มีขนาดใหญ่ที�สดุของโลก เป็นหนึ�งใน
เจ็ดสิ�งมหศัจรรย์ของโลก ที�ถูกบนัทึกให้เป็นมรดกโลกภายใต้ชื�อ "เมืองพระนคร" ตวัเทวสถานถือเป็นที�สดุของสถาปัตยกรรม
เขมร ในสมยัที�ยงัรุ่งเรือง ในอาณาบริเวณปราสาทอนักว้างใหญ่ ได้ถกูก่อสร้างด้วยหินทรายขนาดมหึมา นํามาเรียงรายต่อกนั
แ ล ะ ส ลัก ล ว ด ล า ย อ ย่ า ง ง ด ง า ม  ก ว่ า จ ะ ไ ด้ หิ น ม า แ ต่ ล ะ ก้ อ น ต้ อ ง ชัก ล า ก ม า จ า ก เ ข า พ น ม กุ เ ล น  ชึ� ง อ ยู่ ห่ า ง

ออกไปถึง 50 กิโลเมตร ต้องใช้แรงงานคนและสตัว์มานบัไม่ถ้วน ใช้ช่างแกะสลกั 5,000 คน ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี การจะนํา
หินขนาดใหญ่แตล่ะก้อนมาสร้างเป็นปราสาทที�งดงามได้ขนาดนี � จะต้องมีการวางผงัแบบแปลนในการก่อสร้างมาเป็นอยา่งดี ซึ�ง
ถือได้ว่าเป็นฝีมือของวิศวกรชั �นเอกในสมยันั �นกันเลยทีเดียว ตวัปราสาทสงู 60 เมตร ตั �งอยู่บนฐานสงูตามคติของศูนย์กลาง
จกัรวาล ล้อมรอบด้วยปราสาท 5 หลงั มีคนํู �าล้อมรอบตามแบบอย่างของมหาสมทุรที�ล้อมรอบเขาพระสเุมรุ กําแพงด้านนอก
ล้วนแต่เป็นงานแกะสลกัเกี�ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมนัที� 2 และเรื�องราวจากวรรณคดีเรื�อง รามายณะ รูป
แกะสลกัที�มีชื�อที�สดุก็คือรูปที�เทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรด้วยเขาพระสเุมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันางอปัสรอีกถึง 1,635 นาง 
ที�ทั �งหมดแต่งกายและทรงผมไม่ซํ �ากนัเลย ลองหาดกูนัให้ดีๆ จะมีนางอปัสรที�ยิ �มเห็นฟันเพียงองค์เดียวเท่านั �น ปราสาทนครวดั



 

 

ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี จนเป็นศนูย์กลางทางศาสนาที�สําคญัเพียงแห่งเดียวที�ยงัเหลือรอดมาจนถึงปัจจบุนั และได้กลาย
มาเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศกมัพชูา 

☯อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต (ANGKOR NIGHT MARKET) อิสระให้ท่านได้เที�ยวชมพร้อมเลือกซื �อสินค้าพื �นเมืองที�มีให้เลือก
มากมายหลายอยา่งได้ตามอธัยาศยั 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
เยน็ �บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มื ,อที� 5 ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
☯จากนั �นนําท่านสูที่�พกั  � พักที� ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY HOTELหรือเทยีบเท่า 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

วันที�สาม  ศูนย์หตัถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ – ตลาดซาจ๊ะ –         
สนามบนิเสียมเรียบ – ดอนเมือง 

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื ,อที� 6) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
☯ศูนย์หตัถกรรมทอผ้าไหม+ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศนูย์รวมหตักรรมที�จดัทําขึ �นเพื�อการพฒันาและปรับปรุงงานหตัถกรรมทอผ้า
รวมถึงการสืบทอดศลิปกรรมโบราณให้ของคนท้องถิ�นให้ดํารงอยูสื่บตอ่ไป 

 
☯วัดพระพรหมรัตน์ ภายในพระวิหารของวัด มีพระนอนศกัดิkสิทธิkที�สร้างด้วยกาบเรือของพระชื�อดงัที�ชื�อว่า Preah Ang 
Chong Han Hoy ที�เป็นที�เคารพสกัการะของชาวพนมเปญ และ กมัพชูา มาตั �งแตส่มยั พ.ศ.1900 ภายในโบสถ์มีพระประธานที�



 

 

ถกูสร้างอยา่งเรียบง่าย แตห่ากเดินไปทางด้านหลงัพระองค์ใหญ่นั �น นกัท่องเที�ยวก็จะได้พบพระนอน ที�นอนซอ่นตวัอยูด้่านหลงั
อยา่งน่าเลื�อมใส ภายนอกอาคารของวดัมีศาลารายที�ประดบัตกแตง่ด้วยภาพพทุธประวตัซิึ�งเป็นศลิปะแบบใหมที่�ศลิปินแนวใหม่
ของกมัพชูาสร้างสรรค์ขึ �นมีเอกลกัษณ์แตกตา่งตรงเลน่ความนนูตํ�าที�ยื�นออกมาจากฝาผนงัให้ดมีูมิตมิากขึ �นนั�นเอง 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลางวัน �บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มื ,อที� h ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
☯ตลาดซาจ๊ะ แหลง่ซ้อปปิ �งที�มีชื�อเสียงที�สดุ เป็นตลาดเก่าแก่ ที�มีอาคารร้านค้าที�สร้างในยคุที�ฝรั�งเศสเข้ามาปกครอง รูปทรง
ทางสถาปัตย์ส่วนมากจึงออกไปแนวยโุรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายที�ระลึกที�เป็นสินค้าพื �นเมืองของเขมร ด้านหน้าตลาดจะเป็น
ผลิตภณัฑ์ของแห้งจากโตนเลสาบ ได้แก่ปลากรอบ หรือปลาย่าง ปลาช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลาที�อยู่ในโถ เช่นปลาร้า 
ปลาหมกัชนิดตา่งแบบเขมร  ลกึเข้าไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกัและผลไม้ตา่งๆ บางอยา่งก็นําเข้าจากไทย สว่น
อีกซีกหนึ�งจะเป็นตลาดปลาสดๆที�มาจากทะเลสาบโตนเล มีปลาหลากหลายชนิดมาก เด่นๆ ก็มีปลาเนื �ออ่อน ปลาดกุ ปลากด 
ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบริเวณหน้าตลาดจะคึกคกัไปด้วยคนท้องถิ�นและนักท่องเที�ยว หากมีเวลาก็น่าจะใช้บริการ
รถสามล้อของเขมรพาเที�ยวรอบเมืองเสียมเรียบในราคาไมแ่พงนกัอีกด้วย  

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมเรียบ 
16.35 น.    เหินฟา้สู ่เมืองไทย โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เที�ยวบนิที� FD 615 (ใช้เวลาบนิประมาณ 1 ชั�วโมง 15 นาที)  
17.50 น. เดนิทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจ  
(เวลาบนิสําหรับวนัที� 27 ตลุาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563) 
15.15 น.    เหินฟา้สู ่เมืองไทย โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เที�ยวบนิที� FD 615 (ใช้เวลาบนิประมาณ 1 ชั�วโมง 15 นาที)  
16.25 น. เดนิทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจ 
(เวลาบนิสําหรับวนัที� 29 มีนาคม 2563 – 24 ตลุาคม 2563) 

--------------------------- ขอบคณุทกุทา่นที�ใช้บริการ --------------------------- 

☺☺☺☺☺☺☺☺  SPiRiT OF CAMBODIA  ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

** หมายเหตุ **  
j. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ�นท่านละ 600 บาท/ต่อท่าน 
X. เดก็อายุเกิน X ขวบ เกบ็ทปิ เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อj.  
***ค่าทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน*** 

 
อตัราคา่บริการรวม 

�คา่ตัvวเครื�องบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พร้อมคณะชั �นทศันาจรตามรายการ  
�คา่นํ �าหนกัสมัภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 



 

 

�คา่ที�พกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบหุรือเทียบเทา่ 
�คา่อาหารตามที�ระบอุยูใ่นรายการ 
�คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถิ�น 
�คา่รถรับ-สง่ตามสถานทอ่งเที�ยวที�ระบตุามรายการ 
�คา่เข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ที�ระบอุยูใ่นรายการ 
�คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวติ 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื�อนไขกรมธรรม์ 

 
อตัราคา่บริการไมร่วม 

� กรณีอยูต่อ่ต้องเสียคา่เปลี�ยนแปลงหรือต้องซื �อตัvวเดี�ยวทั �งนี �ขึ �นอยูก่บัเงื�อนไขสายการบนิ 
�คา่นํ �าหนกัสมัภาระนํ �าหนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามที�ระบไุว้  
�คา่ใช้จ่ายสว่นตวั นอกจากรายการที�ระบ ุเช่น มนิิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสร์ิฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
�คา่อาหารและเครื�องดื�ม นอกเหนือจากที�ระบใุนรายการ 
�คา่ทําหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอื�นๆที�พงึใช้ประกอบ
สว่นตวั 
�คา่รถรับ-สง่ นอกสถานที� นอกเหนือที�ระบไุว้ตามรายการ 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%  
�คา่ทิปที�ระบไุว้ ชดัเจน สําหรับ ไกด์+คนขบัรถ 
   ท่านละ 600 บาท/ท่าน 
   **เดก็จ่ายทิปเท่ากบัผู้ใหญ่** 

กรุณาแจ้งรายละเอียด 
�กรุณาระบลุกัษณะห้องที�คณุต้องการเพื�อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 
เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี�ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไมมี่การระบ ุทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 
�หากทา่นไมท่านอาหารมื �อใดมื �อหนึ�ง ไมส่ามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสทิธิkในการเปลี�ยนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีที�มีผู้ เดนิทางไมถ่ึง 10 ท่าน 
� กรุณาแจ้งการไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 1 อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจทําให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทนั ต้องขออภยัในความไมส่ะดวก  
�ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงรายชื�อผู้ เดนิทาง เลื�อนหรือโยกย้ายวนัเดนิทาง ได้หลงัจากทําการออกตัvวโดยสารแล้ว  

 



 

 

เงื�อนไขการจองทวัร์  
b.กรุณาชําระมดัจําท่านละ 5,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkในการคืนมดัจําทั �งหมด เนื�องจาก
ทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ตัvวเครื�องบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นที�เรียบร้อย ยกเว้นคา่ภาษีนํ �ามนัที�ยงัมิได้ชําระ คา่ทวัร์สว่นที�
เหลือ กรุณาชําระตามวนัที�ใน INVOICE ที�บริษัทกําหนด 
2.สง่หลกัฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลเิคชั�นอื�นๆ ตามช่องทางที�ทา่นสะดวก 
�.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ที�มองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางที�สะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 

 
เงื�อนไขการยกเลกิทวัร์  

1. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดนิทาง 30วนั คืนเงินเตม็จํานวนที�ท่านได้ชําระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจํานวนที�ท่านได้ชําระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลกิทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิkในการคืนเงินที�ทา่นชําระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลที�ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบนิ หรือกรุ๊ปที�ทีการ การันตีคา่มดัจํา

ที�พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที�ยวบนิพิเศษ เช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั �งหมดเนื�องจากตัvวเป็นการเหมา
จ่ายในเที�ยวบนินั �นๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 

 
เงื�อนไขการให้บริการ 

� เที�ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นสําคญั 

� บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเทา่นั �น  

� หนงัสือเดนิทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลือน้อยกวา่ �
เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 



 

 

�บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได้  

� บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ กรณีท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม
แรงงานทั �งจากไทยและตา่งประเทศ ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคื่นคา่ใช้จ่ายคา่ทวัร์ที�ท่านได้ชําระ
มาเรียบร้อยแล้ว 

� เนื�องจากการซื �อขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบและไมทํ่าการคืนคา่ใช้จ่ายไดๆ หากทา่นใช้บริการ
จากทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เช่น ไมท่านอาหารบางมื �อ ไมพ่กัที�เดียวกบัที�จดัไว้ ไมเ่ที�ยวบางรายการ  

�บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตทีุ�เกิดจากความประมาทของ
นกัท่องเที�ยวเอง หรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 

� กรณีทา่นไมส่ามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตัvวโดยสารทกุประเภท ไมส่ามารถโยกย้ายเลื�อนกําหนดเดนิทางไปใช้ในครั �ง
อื�นได้ 

� รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ที�ระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปลี�ยน รายการ อาหาร ที�พกั สถานที�ท่องเที�ยว เพื�อปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั �น โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพื�อให้ทกุอยา่งเป็นไป
ด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไมว่า่ทั �งหมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ที�ได้ระบไุว้ข้างต้นนี �แล้วทั �งหมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตวัท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน � เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไมรั่บผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื�อผลประโยชน์ของทา่น 

 
 


