
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสยีมเรยีบ - นครวดั - นครธม - โตนเลสาบ 
 3วนั 2 คนื 

ชมความยิง่ใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหศัจรรยข์องโลก 

เปิดตาํนานกวนเกษียรสมุทร จุดกาํเนิด “นางอัปสรา” 

อลังการ! เทีย่วทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวถิชีวีติลอยนํ้า 

เตม็อิม่บุฟเฟตน์านาชาตพิร้อมชมโชวก์ารแสดงชุดระบาํอัปสร ศิลปะพืน้เมืองของกัมพูชา 

 



รายการทวัร ์

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 
ท่านละ 

ราคาเดก็พักกบัผู้ใหญ่พกั2ท่าน 
ท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

5 – 7 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาต)ิ 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

08 – 10 ธันวาคม (วันรัฐรรมนูญ) 13,900 บาท/ทา่น 12,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

28 – 30  ธันวาคม (วันปีใหม่) 13,900 บาท/ทา่น 12,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

30 ธันวาคม–1 มกราคม 2563 (วันปีใหม่) 14,900 บาท/ทา่น 13,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

10 – 12 มกราคม 2563 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

25 – 27 มกราคม 2563 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

08 – 10 กุมภาพันธ ์2563 (วันมาฆบูชา) 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

15 – 17  กุมภาพันธ ์2563 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

28 กุมภาพันธ ์– 1 มีนาคม 2563 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

13 – 15  มีนาคม 2563 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

20 – 22  มีนาคม 2563 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

28 – 30  มีนาคม 2563 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

11 – 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 14,900 บาท/ทา่น 13,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

12 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 14,900 บาท/ทา่น 13,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

24 – 26 เมษายน 2563  12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

01 – 03 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน) 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

02 – 04 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

03 – 05 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

15 – 17 พฤษภาคม 2563  12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

 รายการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

DAY 1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ 

ศาลองคเ์จ๊ก - องคจ์อม – ชมโชวร์ะบาํอัปสรา    

ROYAL EMPIRE 

HOTEL 

หรือเทีย่บเท่า 

DAY 2  
ปราสาทบันทายศรี – นครธม –ปราสาทบายน 

ปราสาทตาพรหม –  นครวัด – ไนทม์ารเ์ก็ต 
   

ROYAL EMPIRE 

HOTEL 

หรือเทีย่บเท่า 

DAY 3 ศูนยหั์ตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนยฝึ์กวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน ์

ร้านเคร่ืองเงนิ– ตลาดซาจ๊ะ –  สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง 
   -------- 



22 – 24 พฤษภาคม 2563  12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

13 – 15 มิถุนายน 2563  9,999บาท/ทา่น 9,999 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

19 – 21 มิถุนายน 2563  10,900 บาท/ทา่น 9,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

05 – 07 กรกฏาคม 2563  11,900 บาท/ทา่น 10,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

17 – 19 กรกฏาคม 2563  11,900 บาท/ทา่น 10,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

26 –  28 กรกฏาคม 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา) 13,900 บาท/ทา่น 12,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

01 – 03 สิงหาคม 2563  11,900 บาท/ทา่น 10,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

08 – 10  สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาต)ิ 11,900 บาท/ทา่น 10,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

28 – 30  สิงหาคม 2563  11,900 บาท/ทา่น 10,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองคเ์จ๊ก - องคจ์อม – ชมโชวร์ะบาํอัปสรา 

07.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบนินานาชาตดิอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  

 THAI AIR ASIA เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA ใชเ้คร่ือง AIRBUS A319/A320 

จาํนวน 142-158 ท่ีนั่งจดัท่ีนั่งแบบ 3-3 (นํา้หนกักระเป๋า 20 

กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิ่มตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย) 

09.55 น.      ออกเดนิทางสู ่เมืองเสียมราฐ โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เทีย่วบินที ่FD 610 (ใช้เวลาบิน 1 ช่ัวโมง) 

11.00 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ-อังกอร)์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีกมัพชูา เทา่กบัประเทศไทย)(เวลาบนิสาํหรบัวนัท่ี 26 ตลุาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563) 

10.10 น.      ออกเดนิทางสู ่เมืองเสียมราฐ โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เทีย่วบินที ่FD 610 (ใช้เวลาบิน 1 ช่ัวโมง) 

11.10 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ-อังกอร)์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีกมัพชูา เทา่กบัประเทศไทย) (เวลาบนิสาํหรบัวนัท่ี 29 มีนาคม 2563 – 24 ตลุาคม 2563) 

ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมราฐ หรือท่ีเรียกสัน้ๆ วา่ “สนามบนิเสียมราฐ” เป็นสนามบนิท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2  

ของประเทศราชอาณาจกัรกมัพชูา (KINGDOM OF CAMBODIA) และเป็นสนามบนิท่ีมีผูใ้ชบ้รกิารหนาแนน่ท่ีสดุใน 

ประเทศเน่ืองจากสนามบนิแหง่นีอ้ยูใ่กลก้บันครวดั ซึ่งเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของกมัพชูา จงึมีเท่ียวบนิจาก 

ตา่งประเทศบนิตรงมาลงท่ีน่ีเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัสนามบนิยงัมีความใหม ่โดยเพิ่งไดร้บัการปรบัปรุงและเปิด 

ใหบ้รกิารเม่ือปี พ.ศ. 2549 ท่ีผา่นมา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่1) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถึงแมน่ํา้ใหญ่ สว่นสาบหมายถึงไมเ่คม็ เน่ืองจากโตนเลสาบเป็นพืน้ท่ีนํา้ทว่มท่ี

เกิดจากแมน่ํา้โขง อีกทัง้ยงัมีแมน่ ํา้สาํคญัคือแมน่ํา้เสียมเรียบไหลลงสูโ่ตนเลสาบ มีพืน้ท่ีมีขนาดใหญ่ประมาณ 2,700 ตร.

กม. ในหนา้นํา้นอ้ย และขนาดใหญ่มากถึง 16,000 ตร.กม. ในหนา้นํา้หลาก พดัพาเอาสายแรธ่าตไุหลลอ่งมาจากเมืองจีน



ผา่นแมน่ํา้โขงลงพกัไวท่ี้โตนเลสาบ ก่อนจะไหลออกทะเลจีนใตท้างตอนใตข้องกมัพชูา ความย่ิงใหญ่ของพืน้ท่ีทะเลสาบ

ขนาดท่ีหนา้นํา้นอ้ยยงัใหญ่กวา่เกาะภเูก็ตตัง้เกือบ 5 เท่า อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ชมุชนกลางนํา้ใหช้าวบา้นไดป้ลกูเรือนอยู่

อาศยัและใชชี้วิตทัง้ชีวิตอยู่กลางโตนเลสาบมาเป็นเวลายาวนานอีกดว้ย

 
ศาลองคเ์จ๊กองคจ์อม เป็นท่ีรูจ้กัในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 มีธิดาอยู ่2 พระองค ์ดาํรงตาํแหนง่แมท่พั มี

ความสามารถในเรื่องของการรบเป็นอยา่งมากเป็นท่ีเกรงขามของขา้ศกึศตัรู เป็นผูท่ี้มีจิตใจงดงามเป็นอย่างมากในยาม

วา่งเวน้จากศกึสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนท่ีไมไ่ดท้าํความผิดท่ีรา้ยแรงมาก พระองคก็์จะขออภยัโทษให ้ จงึเป็นท่ีเคารพ

รกั นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีตอ่มา กมัพชูาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพทุธ และไดมี้การศกึษา

ประวตัขิองเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นว่าเป็นบคุคลตวัอยา่งท่ีประพฤติตนดีมาก จงึไดมี้การสรา้งรูปเคารพ เป็นองคใ์หญ่

แทนเจา้เจก องคเ์ล็กแทนเจา้จอม สมยัก่อนเจา้เจกเจา้จอมไมไ่ดป้ระดษิฐานอยู่บรเิวณนี ้อยูใ่นนครวดั คนโบราณเลยยา้ย

มาอยูท่ี่น่ี เพ่ือความสะดวกในการเคารพบชูา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่2 ) บริการอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ่ต ์อิ่มอร่อยกับอาหาร

นานาชาตชินิด พร้อมชมโชวก์ารแสดงชุดระบาํอัปสร ศิลปะพืน้เมืองของกัมพูชาทีเ่ป็นการแสดงทีส่วยงาม ให้

ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจาํที่ด ี

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

 
จากนัน้นาํท่านสูท่ี่พกั   พักที่ PACIFIC BOUTIQUE SIEM REAP //ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY 

HOTELหรือเทียบเทา่ 

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



 
 

วันทีส่อง  ปราสาทบันทายศรี – นครธม– ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนทม์ารเ์กต็ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินท่ีถือไดว้า่งดงามท่ีสดุในประเทศกมัพชูา มีความกลมกลืน

อยา่งสมบรูณ ์และเป็นปราสาทแหง่เดียวท่ีสรา้งเสรจ็แลว้กวา่ 1000 ปี แตล่วดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสรา้งเสรจ็

ใหม ่ๆ ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตามสาํเนียงเขมรวา่ บนัเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือปอ้มสตรี อยู่หา่งจากตวั

เมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกลก้บัแมน่ ํา้เสียมเรียบในบรเิวณท่ีเรียกว่า อิศวรปุ

ระ หรือเมืองของพระอิศวรนั่นเอง 

นครธม นครธมมีความหมายวา่เมืองใหญ่ (ธม แปลว่า ใหญ่) นครธม 

เป็นเมืองหลวงแหง่สดุทา้ยและเมืองท่ีเขม้แข็งท่ีสดุของอาณาจกัรขะแมร ์

สถาปนาขึน้ในปลายครสิตศ์วรรษท่ี 12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 มีอาณา

เขตครอบคลมุพืน้ท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวดั 

ภายในเมืองมีสิ่งก่อสรา้งมากมายนบัแตส่มยัแรกๆ และท่ีสรา้งโดยพระเจา้

ชยัวรมนัท่ี 7 และรชัทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลกัของพระเจา้

ชยัวรมนั เรียกวา่ ปราสาทบายน และมีพืน้ท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ รายลอ้มพืน้ท่ี

ชยัภมูิถดัไปทางเหนือ จดุเดน่ท่ีสดุคือทางเขา้ดา้นใต ้ท่ีมีลกัษณะเป็นหนา้ 4 หนา้ ก่อนจะเขา้สูบ่รเิวณนี ้จะเป็นแถวของ

ยกัษ ์(อสรู) ทางดา้นขวา และเทวดาทางดา้นซา้ย เรียงรายแบกพญานาคอยูส่องขา้งสะพาน เม่ือเขา้สูใ่จกลางนครธมจะ

พบสิ่งก่อสรา้งตา่งๆ บรเิวณประตดูา้นใตนี้ไ้ดร้บัการอนรุกัษฟ้ื์นฟไูวไ้ดดี้กวา่บรเิวณอ่ืน ๆ อีก 3 ดา้น 

ปราสาทบายน ปราสาทบายนอยูใ่นบรเิวณใจกลางของนครธม สรา้งในปีพทุธศตวรรษท่ี 18 รชัสมยัของพระเจา้ชยัวร

มนัท่ี 7 เป็นศลิปะแบบบายน ศาสนาพทุธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็นปราสาทหลวงประจาํรชัสมยัพระเจา้ชยัวรมนั

ท่ี 7 ปราสาทบายนถกูสรา้งโดยการนาํหินมาวางซอ้นๆ กนัขึน้เป็นรูปรา่ง แมจ้ะเป็นปราสาทไมใ่หญ่โตเทา่นครวดั แตมี่



ความแปลกและดลีูล้บัทัง้ปราสาทมีแตใ่บหนา้คน หากขึน้ไปยืนอยูภ่ายในปราสาทนีไ้มว่า่มมุไหนก็หาไดร้อดหลดุพน้จาก

สายตาเหลา่นีไ้ดเ้ลย คนสว่นมากเช่ือกนัวา่ยิม้บายนคือการจาํลองใบหนา้ของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 มาไวบ้นยอดปรางคท์ัง้ 

4 ทิศ โดยสายตาท่ีมองลงตํ่านัน้เป็นการมองราษฎร สว่นจาํนวนปรางค ์54 ยอดท่ีมีแตด่ัง้เดมินัน้แทนจาํนวนจงัหวดั 54 

จงัหวดัท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปกครองในยคุนัน้ 

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหมจดัไดว้่าเป็นวดัในพุทธศาสนาและเป็นวิหารหลวงในสมยัพระเจา้ชยัวรมันท่ี 7 

ทางเข้าประกอบด้วยโคปุระชั้นนอกและชั้นใน บริเวณผนังท่ีอยู่เช่ือม

ระหว่างโคปุระชั้นนอกและชั้นในมีการสลักภาพตามคติธรรมของพุทธ

ศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1729 เพ่ืออทิุศ

ใหแ้ก่พระราชมารดาของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 คือพระนางชยัราชจฑุามณีผู้

เปรียบประดุจกับพระนางปรชัญาปรมิตา ซึ่งหมายถึงเม่ือพระองคเ์ป็น

อวตารของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร พระราชมารดาของพระองคจ์ึง

เปรียบดงัพระนางปรมิตาเชน่กนั 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่4) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
นครวัด หรือปราสาทนครวดั กันสกัครัง้ ปราสาทนครวดั เป็นสิ่งก่อสรา้งทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก เป็น

หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยข์องโลก ท่ีถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ "เมืองพระนคร" ตัวเทวสถานถือเป็นท่ีสุดของ

สถาปัตยกรรมเขมร ในสมยัท่ียังรุ่งเรือง ในอาณาบริเวณปราสาทอันกวา้งใหญ่ ไดถู้กก่อสรา้งดว้ยหินทรายขนาดมหึมา 

นาํมาเรียงรายตอ่กนัและสลกัลวดลายอย่างงดงาม กวา่จะไดหิ้นมาแตล่ะกอ้นตอ้งชกัลากมาจากเขาพนมกเุลน ชึ่งอยู่ห่าง

ออกไปถึง 50 กิโลเมตร ตอ้งใชแ้รงงานคนและสตัวม์านบัไม่ถว้น ใชช้่างแกะสลกั 5,000 คน ใชเ้วลาสรา้งรว่ม 100 ปี การ

จะนาํหินขนาดใหญ่แตล่ะกอ้นมาสรา้งเป็นปราสาทท่ีงดงามไดข้นาดนี ้จะตอ้งมีการวางผงัแบบแปลนในการก่อสรา้งมา



เป็นอยา่งดี ซึ่งถือไดว้า่เป็นฝีมือของวิศวกรชัน้เอกในสมยันัน้กนัเลยทีเดียว ตวัปราสาทสงู 60 เมตร ตัง้อยูบ่นฐานสงูตามคติ

ของศนูยก์ลางจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยปราสาท 5 หลงั มีคนู ํา้ลอ้มรอบตามแบบอย่างของมหาสมทุรท่ีลอ้มรอบเขาพระสเุมรุ 

กาํแพงดา้นนอกลว้นแตเ่ป็นงานแกะสลกัเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดี

เรื่อง รามายณะ รูปแกะสลกัท่ีมีช่ือท่ีสดุก็คือรูปท่ีเทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรดว้ยเขาพระสเุมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันาง

อปัสรอีกถึง 1,635 นาง ท่ีทัง้หมดแตง่กายและทรงผมไม่ซ ํา้กนัเลย ลองหาดกูันใหดี้ๆ จะมีนางอปัสรท่ียิม้เห็นฟันเพียงองค์

เดียวเท่านัน้ ปราสาทนครวดัไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี จนเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีสาํคญัเพียงแห่งเดียวท่ียงัเหลือ

รอดมาจนถึงปัจจบุนั และไดก้ลายมาเป็นสญัลกัษณข์องประเทศกมัพชูา 

อังกอร ์ไนท ์มารเ์ก็ต (ANGKOR NIGHT MARKET) อิสระให้ท่านไดเ้ท่ียวชมพรอ้มเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองท่ีมีให้

เลือกมากมายหลายอยา่งไดต้ามอธัยาศยั 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่5 ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
จากนัน้นาํท่านสูท่ี่พกั   พักที่ ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY HOTELหรือเทียบเทา่ 

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

 

วันทีส่าม  ศูนยห์ตัถกรรมทอผ้าไหม – ศูนยฝึ์กวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน ์– ตลาดซาจ๊ะ –   

      สนามบนิเสียมเรียบ – ดอนเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศูนยหั์ตถกรรมทอผ้าไหม+ศูนยฝึ์กวิชาชีพ ศนูยร์วมหตักรรมท่ีจดัทาํขึน้เพ่ือการพฒันาและปรบัปรุงงานหตัถกรรม

ทอผา้รวมถึงการสืบทอดศลิปกรรมโบราณใหข้องคนทอ้งถ่ินใหด้าํรงอยูสื่บตอ่ไป 



 
วัดพระพรหมรัตน ์ภายในพระวิหารของวดั มีพระนอนศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสรา้งดว้ยกาบเรือของพระช่ือดงัท่ีช่ือว่า Preah Ang 

Chong Han Hoy ท่ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตัง้แต่สมัย พ.ศ.1900 ภายในโบสถมี์พระ

ประธานท่ีถกูสรา้งอย่างเรียบง่าย แตห่ากเดนิไปทางดา้นหลงัพระองคใ์หญ่นัน้ นกัท่องเท่ียวก็จะไดพ้บพระนอน ท่ีนอนซ่อน

ตวัอยู่ดา้นหลงัอย่างน่าเล่ือมใส ภายนอกอาคารของวดัมีศาลารายท่ีประดบัตกแตง่ดว้ยภาพพทุธประวตัิซึ่งเป็นศลิปะแบบ

ใหม่ท่ีศิลปินแนวใหม่ของกัมพชูาสรา้งสรรคข์ึน้มีเอกลกัษณแ์ตกตา่งตรงเลน่ความนนูตํ่าท่ีย่ืนออกมาจากฝาผนงัใหด้มีูมิติ

มากขึน้นั่นเอง 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่7 ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตลาดซาจ๊ะ แหล่งซอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ เป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมีอาคารรา้นคา้ท่ีสรา้งในยคุท่ีฝรั่งเศสเขา้มาปกครอง 

รูปทรงทางสถาปัตยส์่วนมากจึงออกไปแนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พืน้เมืองของเขมร ดา้นหนา้

ตลาดจะเป็นผลิตภณัฑข์องแหง้จากโตนเลสาบ ไดแ้ก่ปลากรอบ หรือปลายา่ง ปลาช่อนแดดเดียว กนุเชียง และปลาท่ีอยูใ่น

โถ เช่นปลารา้ ปลาหมกัชนิดตา่งแบบเขมร  ลึกเขา้ไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกัและผลไมต้า่งๆ บางอย่างก็

นาํเขา้จากไทย ส่วนอีกซีกหนึ่งจะเป็นตลาดปลาสดๆท่ีมาจากทะเลสาบโตนเล มีปลาหลากหลายชนิดมาก เดน่ๆ ก็มีปลา

เนือ้อ่อน ปลาดุก ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบริเวณหนา้ตลาดจะคึกคกัไปดว้ยคนทอ้งถ่ินและนักท่องเท่ียว 

หากมีเวลาก็นา่จะใชบ้รกิารรถสามลอ้ของเขมรพาเท่ียวรอบเมืองเสียมเรียบในราคาไมแ่พงนกัอีกดว้ย  
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมเรียบ 

16.35 น.    เหินฟ้าสู ่เมืองไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซีย เท่ียวบินท่ี FD 615 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)  

17.50 น. เดนิทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจ  

(เวลาบนิสาํหรบัวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563) 

15.15 น.    เหินฟ้าสู ่เมืองไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซีย เท่ียวบินท่ี FD 615 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)  

16.25 น. เดนิทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจ 

(เวลาบนิสาํหรบัวนัท่ี 29 มีนาคม 2563 – 24 ตลุาคม 2563) 

--------------------------- ขอบคณุทกุท่านท่ีใชบ้รกิาร --------------------------- 

  SPiRiT OF CAMBODIA   

** หมายเหตุ **  



1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 600 บาท/ต่อทา่น 

2. เดก็อายุเกนิ 2 ขวบ เกบ็ทปิ เทา่กับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  

***ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความพงึพอใจของทา่น*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

คา่ตั๋วเครื่องบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  

คา่นํา้หนกัสมัภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรมั / 1 ทา่น 

คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 

คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 

คา่จา้งหวัหนา้ทวัรไ์ทย และไกดท์อ้งถ่ิน 

คา่รถรบั-สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 

คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 

คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรกัษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 กรณีอยู่ตอ่ตอ้งเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือตอ้งซือ้ตั๋วเด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ 

คา่นํา้หนกัสมัภาระนํา้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรมั / 1 ท่าน ตามท่ีระบไุว ้ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มินิบาร ์คา่โทรศพัท ์คา่อินเตอรเ์น็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสิรฟ์

ตา่งๆ ฯลฯ  

คา่อาหารและเครื่องด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 

คา่ทาํหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจง้เขา้-ออกประเทศ ของคนตา่งดา้ว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใชป้ระกอบ

สว่นตวั 

คา่รถรบั-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุวต้ามรายการ 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

คา่ทิปท่ีระบไุว ้ชดัเจน สาํหรบั ไกด+์คนขบัรถ 

   ทา่นละ 600 บาท/ทา่น 

   **เด็กจา่ยทิปเทา่กบัผูใ้หญ่** 

กรุณาแจง้รายละเอียด 

กรุณาระบลุกัษณะหอ้งท่ีคณุตอ้งการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE (หอ้ง 1 

เตียงใหญ่) // SINGLE (หอ้งเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (หอ้ง 2 เตียง +1 เตียงเสรมิ) 

หากไมมี่การระบ ุทางบรษัิท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึ่ง ไมส่ามารถคืนเงินได ้   

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทางไมถึ่ง 10 ทา่น 



 กรุณาแจง้การไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์ หากท่านแจง้ชา้ อาจทาํใหท้างบรษัิทฯไม่

สามารถเตรียมการใหท้า่นไดท้นั ตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวก  

ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดนิทาง เล่ือนหรือโยกยา้ยวนัเดนิทาง ไดห้ลงัจากทาํการออกตั๋วโดยสารแลว้  

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 

1.กรุณาชาํระมัดจาํท่านละ 7,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจาํทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษีนํา้มนัท่ียงัมิไดช้าํระ 

คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระตามวนัท่ีใน INVOICE ท่ีบรษัิทกาํหนด 

2.สง่หลกัฐานการชาํระเงิน ทางไลน ์อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคชั่นอ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีท่านสะดวก 

3.สง่เอกสารหนา้พาสปอรต์ ท่ีมองเห็นขอ้มลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทฯ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์ 

1. แจง้ขอยกเลิกทวัรก่์อนการเดินทาง 30วนั คืนเงินเตม็จาํนวนท่ีทา่นไดช้าํระมาแลว้  

2. แจง้ขอยกเลิกทวัรก่์อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทวัร ์

3. แจง้ยกเลิกทวัรก่์อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินท่ีทา่นชาํระมาแลว้ทกุกรณี 

4. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การนัตีคา่มดั

จาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมา

จา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ  

 

กรุ๊ปออกเดนิทางได ้

1. ยอดจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 

2. ยอดจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

 เท่ียวบนิ, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดนิทางเป็นสาํคญั 

 บรษัิทฯ รบัผูร้ว่มเดนิทาง เฉพาะผูมี้จดุประสงคเ์ดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน ( บรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบหากอายกุารใชง้านเหลือนอ้ยกว่า 

6เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 



บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั

ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได ้ 

 บรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ และจะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยคา่ทวัรท่ี์ท่านได้

ชาํระมาเรียบรอ้ยแลว้ 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัรใ์นรูปแบบเหมาจา่ย บรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบและไมท่าํการคืนคา่ใชจ้า่ยไดๆ หากทา่นใช้

บรกิารจากทางบรษัิทฯไมค่รบรายการ เชน่ ไมท่านอาหารบางมือ้ ไมพ่กัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว ้ไมเ่ท่ียวบางรายการ  

บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาท

ของนกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชาํรุดจากสายการบนิ 

 กรณีทา่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะได ้ตั๋วโดยสารทกุประเภท ไมส่ามารถโยกยา้ยเล่ือนกาํหนดเดนิทางไปใชใ้น

ครัง้อ่ืนได ้

 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรบั

ใหเ้หมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงนัน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ เพ่ือใหท้กุอยา่ง

เป็นไปดว้ยความเหมาะสมและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนร์ว่มกนัทกุฝ่าย  

 เม่ือทา่นตกลงชาํระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบรษัิทฯ 

จะถือวา่ท่าน ไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมดแลว้ 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ดว้ยตวัท่านเอง  

พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯไม่รบัผิดชอบไดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพ่ือผลประโยชนข์องทา่น 

 


