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พนมเปญ – เสยีมเรยีบ 3 วนั 2 คนื 
ท่องแดนอารยธรรมโบราณ มนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหล 
พระราชวังเขมรินทร์ พระราชวังมีชีวิตแห่งพนมเปญ 

เยือนคุกตวลสเลงทุ่งสังหาร…โลกไม่มีวันลืม สิ่งเตือนใจชาวกัมพูชา 
ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก 
อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถชีีวิตลอยนํา้ 
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รายการทัวร์ 
 รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 

กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ 
– วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล –พระ

เจดีย์เงนิ –  ตลาดชาทะไม 
   --------- 

2 
  พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ –  ศาลองค์เจ๊ก  

องค์จอม –  ชมโชว์ระบาํอัปสรา    

SALITA HOTEL 
PHNOM PENH 
หรือเทียบเท่า 

3 

นครธม – ปราสาทบันทายศรี –  ปราสาทบายน  
 ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ 

–  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
   

ANGKOR HOLIDAY 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

กาํหนดการเดินทาง  **ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว**     

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญพ่กั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเดก็พกักบั

ผูใ้หญพ่กั2ทา่น 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

 6 – 8 เมษายน 2562 (วันจักรี) 14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
12 – 14  เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 13,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
13 – 15  เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 13,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
14 - 16  เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 13,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
26 – 28 เมษายน 2562 11,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
1 – 3 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน) 12,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
10 – 12 พฤษภาคม 2562 11,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
18 – 20 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
19 – 21 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 11,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
14 – 16 กรกฎาคม 2562  
(วันอาสาฬหบูชา) 

11,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

15 – 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 12,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
27 – 29 กรกฎาคม 2562  
(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10) 

13,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

10 – 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่แห่งชาต)ิ 13,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
13 – 15 กันยายน 2562 12,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
4 – 6 ตุลาคม 2562  12,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
12 – 14 ตุลาคม 2562  
(วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

13 – 15 ตุลาคม 2562 
(วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
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22 – 24 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
8 – 10 พฤษจิกายน 2562 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
22 - 24 พฤษจิกายน 2562 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
5 – 7 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาต)ิ 14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
8 – 10 ธันวาคม (วันรัฐรรมนูญ) 14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
28 – 30  ธันวาคม (วันปีใหม่) 14,900 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
30 ธันวาคม–1 มกราคม 2563 (วันปีใหม่) 17,900 บาท/ท่าน 16,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

  

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – 
คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสริิมงคล –พระเจดีย์เงนิ –  ตลาดชาทะไม 

 
04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน  
 THAI AIR ASIA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
 โดยสายการบิน THAI AIR ASIA ใช้เคร่ือง AIRBUS A319/A320 จ านวน 142-158 ท่ีนัง่จดัท่ีนัง่แบบ 3-3  

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากต้องการซือ้น า้หนกัเพิ่ม
ต้องเสยีคา่ใช้จ่าย) 

07.10 น.      ออกเดินทางสู ่เมืองพนมเปญ โดยสายการบินแอร์เอเซีย 
เที่ยวบินที่ FD 608 (ใช้เวลาบิน 1 ช่ัวโมง กบั 15 นาที) 

08.25 น.        เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ (โปเชนตง) ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินท่ีกัมพูชา 
เทา่กบัประเทศไทย) 

ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ หรือท่ีเรียกสัน้ๆ วา่ “สนามบินพนมเปญ” แตเ่ดิมมีช่ือวา่ “ทา่อากาศยานนานาชาติโป 
เชนตง” เป็นสนามบินระดบันานาชาติหลกัของประเทศราชอาณาจกัรกมัพชูา (Kingdom of Cambodia) และเป็นสนามบินท่ี 
ใหญ่ท่ีสดุของประเทศอีกด้วย โดยให้บริการเท่ียวบินในหลายเส้นทางของเอเชีย สนามบินแหง่นีเ้ปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.  
2538 และมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง อนัเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าและการทอ่งเท่ียว 
ของประเทศ 
อนุสาวรีย์อิสรภาพ  (INDEPENDENCE MONUMENT) อนสุาวรีย์เอก
ราชและสวนสาธารณะแหง่นี ้ถกูสร้างขึน้ในปี 1958 เพื่อฉลองเอกราชของ
กมัพชูาจากฝร่ังเศส ตัง้อยูบ่นสีแ่ยกของถนนนโรดมสหีนใุจกลางกรุงพนมเปญ 
อนสุาวรีย์เอกราชออกแบบโดยสถาปนิกชาวกมัพชูา VANN MOLYVANN 
อนสุาวรีย์สร้างตามแบบศิลปะขอม ด้านบนสลกัลวดลายดอกบวัตมูประดบั
ด้วยหวัพญานาคโดยเลยีนแบบมาจากนครวดั อนสุาวรีย์เอกราชแหง่นีย้งัใช้
เป็นสญัลกัษณ์แหง่การสิน้สดุของสงครามในกมัพชูาอีกด้วย 
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วัดพนม  (WAT PHNOM) ตัง้อยูท่ี่เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูา เป็นหนึง่ในวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานท่ีสดุของกมัพชูา 
ตัง้อยูบ่นภเูขาสงู 27 เมตรและถกูโอบล้อมด้วยสเีขียวของต้นไม้โบราณ มีประตทูางเข้าหนัไปทางทิศตะวนัออก โดยมีต านานเลา่
วา่ เม่ือ 500 ปีก่อน มีหญิงสงูวยัช่ือยายเปญ ได้พบขอนไม้ลอยน า้มาตามแม่น า้โขง เม่ือเข้าไปดจูึงพบพระพทุธรูปห้าองค์
ประดิษฐานอยูใ่นโพรงขอนไม้นัน้ ยายเปญจงัอญัเชิญขึน้มาบนฝ่ัง แล้วก่อนเนินดินสงูถึง 27 เมตรเพื่อสร้างวดัส าหรับ
ประดิษฐานพระพทุธรูปทัง้ห้าองค์ ชาวบ้านจึงเรียกวดัแหง่นีว้า่วดัยายพนมเปญ ซึง่แปลวา่วดัเขายายเปญ จึงเป็นท่ีมาของช่ือ 
“พนมเปญ” สว่นวดัพนมยาเปญ ปัจจุบนัถกูเรียกสัน้ๆวา่ “วดัพนม” 
พิพิธภณัฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ (TUOL SALENGGENOCIDE MUSEUM)  หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีถกูจารึกความ 
เจ็บปวดไว้ให้ลกูหลานชาวกมัพชูาได้ศกึษาเรียนรู้ประวติัศาสตร์ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี20 ไว้อยา่งละเอียด  เร่ืองราวของจากปี  
1975 ท่ีกองก าลงัพลของพลพต ผู้น าเผด็จการสงัคมนิยมในสมยันัน้  ท าการ 
เข้ายดึโรงเรียนมธัยม Tuol Svay prey  โรงเรียนถกูยดึและเปลีย่นเป็น  
Security Prison 21  นัน่หมายถึง คกุความมัน่คงหมายเลข 21  หรือท่ีเรียกวา่  
S-21  ซึง่ก็คือศนูย์กกักนัท่ีนา่กลวัที่สดุ  กองทพัเขมรแดงได้ใช้ท่ีน่ีเป็นท่ีทรมาน 
และสงัหารผู้คน กวา่ 17,000 ราย  ปัจจุบนั S-21 ได้ถกูจดัเป็นสถานท่ีแสดง 
ประวติัศาสตร์อนัโหดเหีย้มเพื่อเป็นอนสุรณ์ร าลกึถึงเหยื่อผู้ เคราะห์ร้ายท่ี 
เสยีชีวิตกบัเหตกุารณ์อนัโหดร้าย    ในปี 1979 เม่ือกองทพัเวียดนามได้ปลด 
แอกกรุงพนมเปญ พบผู้รอดชีวิตจากเหตกุารณ์อนัโหดร้าย 7คนเทา่นัน้  
พวกเขมรแดงไว้ชีวิตพวกเขา เพียงเพราะต้องการใช้ประโยชน์จากทกัษะท่ีพวกเขามี เช่น การถ่ายภาพวาดภาพ และนัน่เป็น 
ความโหดร้ายทารุนท่ีพวกเขมรแดงได้ทิง้หลกัฐานภาพถ่ายจากความโหดร้ายไว้ให้ ในพิพิธภณัฑ์แหง่นีจ้ึงมีภาพถ่ายจาก 
เหตกุารณ์มากมายแสดงไว้ให้นกัทอ่งเท่ียวและผู้สนใจได้เข้าชมเร่ืองราว 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 1) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
พระราชวังหลวง สร้างขึน้ตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความช่วยเหลอืของฝร่ังเศสในปี 1866 และใช้เป็นท่ีประทบัของเจ้า
นโรดมสีหน ุนบัจากท่ีเสด็จกลบัคืนสูก่รุงพนมเปญในปี 1992 เป็นต้นมา สถานท่ี
สว่นใหญ่ภายในเขตพระราชวงัเปิดให้เข้าชมได้ ยกเว้นเขตหวงห้ามบางเขต เช่น 
เขตพระราชฐานท่ีประทบั ประกอบด้วยกลุม่สิง่ก่อสร้างที่เป็นท่ีประทบัของ
ราชวงศ์แหง่ราชอาณาจกัรกมัพชูา ช่ือเต็มในภาษากมัพชูา คือ “เปร๊ียะบรมเรีย
เชียแวงจกัตมุกุ” (พระบรมราชวงัจตมุขุ) พระราชวงัหลวงในกรุงพนมเปญมี
อาคารท่ีแตกตา่งกนัอาธิ เช่น 
พระที่นัง่จนัทรฉายา มีรูปแบบเป็นศาลาโถง ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากพระราชวงั
หลวง ใช้เป็นสถานท่ีแสดงนาฏศิลป์เขมรโบราณ ในพระราชพิธีขึน้ครองราชย์ หรือพิธีเฉลมิฉลองตา่งๆ และเป็นเอกลกัษณ์หนึง่
ของพระราชวงัหลวงแหง่นี ้
พระที่นัง่เทวาวินิจฉยั (ท้องพระโรง) ตัง้อยูต่รงกลาง ในปัจจุบนั สถานท่ีแหง่นี ้ใช้ส าหรับงานพระราชพิธีตา่งๆ เช่น พระราช
พิธีขึน้ครองราชย์ หรือพระราชพิธีอภิเษกสมรส และเป็นท่ีเสด็จออกรับสาส์นตราตัง้จากเอกอคัรราชฑตูของตา่งชาติ 
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พระที่นัง่นโปเลยีนท่ี 3 เป็นต าหนกัท่ีจกัรพรรดินโปเลยีนท่ี 3 สร้างประทานแดจ่กัรพรรดินีเออเชนี ตอ่มาองค์จกัรพรรดิดินีมี
รับสัง่ ให้รือ้ถอดออกเป็นชิน้ๆ สง่ลงเรือมาประกอบขึน้ใหม่เป็นของขวญัถวายแดส่มเด็จพระนโรดมท่ีกรุงพนมเปญใน ทศวรรษท่ี 
1870 
พระราชวงัเขมรินทร์ สร้างขึน้ราวปลายศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นศตวรรษท่ี 20 ตามรูปแบบศิลปะเขมร มีความคล้ายคลงึกบั
พระบรมมหาราชวงัของไทย 
ตลาดชาทะไม หรือตลาดใหม่ (CENTRAL MARKET) สร้างขึน้เม่ือปี 1937 ตัง้แต่สมยัเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส ร้านค้า
สว่นใหญ่ขายสนิค้าประเภทเสือ้ผ้าและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงของฝากอีกด้วย 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั   พักที่ SAMNANG LAOR HOTEL PHNOM PENH หรือเทียบเท่า 

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

 

วันที่สอง พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊กองค์จอม – ชมโชว์ระบาํอัปสรา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 3) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หลงัอาหารเช้าน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเสียมเรียบ ชมววิทิวทศัน์และวิถีชีวิตชาวกมัพชูาระหวา่งเส้นทาง (ระยะทาง 350 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถึงแม่น า้ใหญ่ สว่นสาบหมายถึงไม่เค็ม เน่ืองจากโตนเลสาบเป็นพืน้ท่ีน า้ทว่มท่ีเกิด
จากแม่น า้โขง อีกทัง้ยงัมีแม่น า้ส าคญัคือแม่น า้เสยีมเรียบไหลลงสูโ่ตนเลสาบ มีพืน้ท่ีมีขนาดใหญ่ประมาณ 2,700 ตร.กม. ใน
หน้าน า้น้อย และขนาดใหญ่มากถึง 16,000 ตร.กม. ในหน้าน า้หลาก พดัพาเอาสายแร่ธาตไุหลลอ่งมาจากเมืองจีนผา่นแม่น า้
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โขงลงพกัไว้ท่ีโตนเลสาบ ก่อนจะไหลออกทะเลจีนใต้ทางตอนใต้ของกมัพชูา ความยิ่งใหญ่ของพืน้ท่ีทะเลสาบขนาดท่ีหน้าน า้
น้อยยงัใหญ่กวา่เกาะภเูก็ตตัง้เกือบ 5 เทา่ อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ชุมชนกลางน า้ให้ชาวบ้านได้ปลกูเรือนอยูอ่าศยัและใช้ชีวิตทัง้ชีวิต
อยูก่ลางโตนเลสาบมาเป็นเวลายาวนานอีกด้วย 

 
ศาลองค์เจ๊กองค์จอม เป็นท่ีรู้จกัในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 2 มีธิดาอยู ่2 พระองค์ ด ารงต าแหนง่แม่ทพั มีความสามารถ
ในเร่ืองของการรบเป็นอยา่งมากเป็นท่ีเกรงขามของข้าศกึศตัรู เป็นผู้ ท่ีมีจิตใจงดงามเป็นอยา่งมากในยามวา่งเว้นจากศกึ
สงคราม หากมีนกัโทษคนไหนท่ีไม่ได้ท าความผิดท่ีร้ายแรงมาก พระองค์ก็จะขออภยัโทษให้  จึงเป็นท่ีเคารพรัก นบัถือของคนใน
เมืองเสยีมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีตอ่มา กมัพชูาเปลีย่นมานบัถือศาสนาพทุธ และได้มีการศกึษาประวติัของเจ้าเจกและเจ้า
จอม และเห็นวา่เป็นบุคคลตวัอยา่งที่ประพฤติตนดีมาก จึงได้มีการสร้างรูปเคารพ เป็นองค์ใหญ่แทนเจ้าเจก องค์เลก็แทนเจ้า
จอม สมยัก่อนเจ้าเจกเจ้าจอมไม่ได้ประดิษฐานอยูบ่ริเวณนี ้อยูใ่นนครวดั คนโบราณเลยย้ายมาอยูท่ี่น่ี เพื่อความสะดวกในการ
เคารพบูชา 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 5)บริการอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติ
ชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบาํอัปสร ศิลปะพืน้เมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้เก็บ
ภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจาํที่ด ี

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั   พักที่ ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY HOTELหรือเทียบเท่า 

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



                                                                                                                         ~ 7 ~             

 

 

วันที่สาม         นครธม – ปราสาทบันทายศรี –  ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาดซา
จ๊ะ – สนามบนิเสียมเรียบ –  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 6) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
นครธม นครธมมีความหมายวา่เมืองใหญ่ (ธม แปลวา่ ใหญ่) นครธม เป็นเมืองหลวงแหง่สดุท้ายและเมืองท่ีเข้มแข็งท่ีสดุ
ของอาณาจกัรขะแมร์ สถาปนาขึน้ในปลายคริสต์ศวรรษท่ี 12 
โดยพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ี 9 ตาราง
กิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมีสิง่ก่อสร้าง
มากมายนบัแตส่มยัแรกๆ และท่ีสร้างโดยพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 
และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลกัของพระเจ้า
ชยัวรมนั เรียกวา่ ปราสาทบายน และมีพืน้ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ราย
ล้อมพืน้ท่ีชยัภมิูถดัไปทางเหนือ จุดเดน่ท่ีสดุคือทางเข้าด้านใต้ ท่ี
มีลกัษณะเป็นหน้า 4 หน้า ก่อนจะเข้าสูบ่ริเวณนี ้จะเป็นแถวของ
ยกัษ์ (อสรู) ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้าย เรียงรายแบก
พญานาคอยูส่องข้างสะพาน เม่ือเข้าสูใ่จกลางนครธมจะพบสิง่ก่อสร้างตา่งๆ บริเวณประตดู้านใต้นีไ้ด้รับการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูไว้ได้
ดีกวา่บริเวณอ่ืน ๆ อีก 3 ด้าน 
ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินท่ีถือได้วา่งดงามท่ีสดุในประเทศกัมพชูา มีความกลมกลนือยา่ง
สมบูรณ์ และเป็นปราสาทแหง่เดียวท่ีสร้างเสร็จแล้วกวา่ 1000 ปี แตล่วดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้างเสร็จใหม่ ๆ 
ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตามส าเนียงเขมรวา่ บนัเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี อยูห่า่งจากตวัเมืองเสยีมเรียบ
ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กบัแม่น า้เสยีมเรียบในบริเวณท่ีเรียกวา่ อิศวรปรุะ หรือเมืองของพระ
อิศวรนัน่เอง 
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ปราสาทบายน ปราสาทบายนอยูใ่นบริเวณใจกลางของนครธม สร้างในปีพทุธศตวรรษท่ี 18 รัชสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 
7 เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพทุธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็นปราสาทหลวงประจ ารัชสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 

ปราสาทบายนถกูสร้างโดยการน าหินมาวางซ้อนๆ กนัขึน้เป็นรูปร่าง แม้จะ
เป็นปราสาทไม่ใหญ่โตเทา่นครวดั แตมี่ความแปลกและดลูีล้บัทัง้ปราสาทมี
แตใ่บหน้าคน หากขึน้ไปยืนอยูภ่ายในปราสาทนีไ้ม่วา่มมุไหนก็หาได้รอดหลดุ
พ้นจากสายตาเหลา่นีไ้ด้เลย คนสว่นมากเช่ือกนัวา่ยิม้บายนคือการจ าลอง
ใบหน้าของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 มาไว้บนยอดปรางค์ทัง้ 4 ทิศ โดยสายตาที่
มองลงต ่านัน้เป็นการมองราษฎร สว่นจ านวนปรางค์ 54 ยอดท่ีมีแตด่ัง้เดิมนัน้
แทนจ านวนจงัหวดั 54 จงัหวดัท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ปกครองในยคุนัน้ 

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหมจดัได้วา่เป็นวดัในพทุธศาสนา
และเป็นวิหารหลวงในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ทางเข้าประกอบด้วยโคปรุะ
ชัน้นอกและชัน้ใน บริเวณผนงัท่ีอยูเ่ช่ือมระหวา่งโคปรุะชัน้นอกและชัน้ในมี
การสลกัภาพตามคติธรรมของพทุธศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแหง่นีถ้กู
สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 1729 เพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 
7 คือพระนางชยัราชจุฑามณีผู้ เปรียบประดจุกบัพระนางปรัชญาปรมิตา ซึง่
หมายถึงเม่ือพระองค์เป็นอวตารของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระราช
มารดาของพระองค์จึงเปรียบดงัพระนางปรมิตาเช่นกนั 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 7) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
นครวัด หรือปราสาทนครวดั กนัสกัครัง้ ปราสาทนครวดั เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุของโลก เป็นหนึง่ใน
เจ็ดสิง่มหศัจรรย์ของโลก ท่ีถกูบนัทกึให้เป็นมรดกโลกภายใต้ช่ือ "เมืองพระนคร" ตวัเทวสถานถือเป็นท่ีสดุของสถาปัตยกรรม
เขมร ในสมยัท่ียงัรุ่งเรือง ในอาณาบริเวณปราสาทอนักว้างใหญ่ ได้ถกูก่อสร้างด้วยหินทรายขนาดมหมึา น ามาเรียงรายตอ่กนั
และสลกัลวดลายอยา่งงดงาม กวา่จะได้หินมาแตล่ะก้อนต้องชกัลากมาจากเขาพนมกเุลน ชึ่งอยูห่า่งออกไปถึง 50 กิโลเมตร 
ต้องใช้แรงงานคนและสตัว์มานบัไม่ถ้วน ใช้ช่างแกะสลกั 5,000 คน ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี การจะน าหินขนาดใหญ่แต่ละก้อน
มาสร้างเป็นปราสาทท่ีงดงามได้ขนาดนี ้จะต้องมีการวางผงัแบบแปลนในการก่อสร้างมาเป็นอยา่งดี ซึง่ถือได้วา่เป็นฝีมือของ
วิศวกรชัน้เอกในสมยันัน้กนัเลยทีเดียว ตวัปราสาทสงู 60 เมตร ตัง้อยูบ่นฐานสงูตามคติของศนูย์กลางจกัรวาล ล้อมรอบด้วย
ปราสาท 5 หลงั มีคนู า้ล้อมรอบตามแบบอยา่งของมหาสมทุรท่ีล้อมรอบเขาพระสเุมรุ ก าแพงด้านนอกล้วนแตเ่ป็นงานแกะสลกั
เก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดีเร่ือง รามายณะ รูปแกะสลกัท่ีมีช่ือท่ีสดุก็คือรูปท่ี
เทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรด้วยเขาพระสเุมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันางอปัสรอีกถึง 1,635 นาง ท่ีทัง้หมดแตง่กายและทรงผม
ไม่ซ า้กนัเลย ลองหาดกูนัให้ดีๆ จะมีนางอปัสรท่ียิม้เห็นฟันเพียงองค์เดียวเทา่นัน้ ปราสาทนครวดัได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี 
จนเป็นศนูย์กลางทางศาสนาที่ส าคญัเพียงแหง่เดียวท่ียงัเหลอืรอดมาจนถึงปัจจุบนั และได้กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ
กมัพชูานัน่เอง 
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ตลาดซาจ๊ะ แหลง่ซ้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุ เป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมีอาคารร้านค้าที่สร้างในยคุท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง รูปทรง
ทางสถาปัตย์สว่นมากจึงออกไปแนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายท่ีระลกึท่ีเป็นสินค้าพืน้เมืองของเขมร ด้านหน้าตลาดจะเป็น
ผลิตภณัฑ์ของแห้งจากโตนเลสาบ ได้แก่ปลากรอบ หรือปลาย่าง ปลาช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลาท่ีอยู่ในโถ เช่นปลาร้า 
ปลาหมกัชนิดตา่งแบบเขมร  ลกึเข้าไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกัและผลไม้ตา่งๆ บางอย่างก็น าเข้าจากไทย สว่น
อีกซีกหนึง่จะเป็นตลาดปลาสดๆท่ีมาจากโตนเลสาบ มีปลาหลากหลายชนิดมาก เด่นๆ ก็มีปลาเนือ้อ่อน ปลาดุก ปลากด ปลา
เทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบริเวณหน้าตลาดจะคกึคกัไปด้วยคนท้องถ่ินและนกัทอ่งเท่ียว หากมีเวลาก็น่าจะใช้บริการรถสามล้อ
ของเขมรพาเท่ียวรอบเมืองเสยีมเรียบในราคาไม่แพงนกัอีกด้วย  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 8) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ 
22.05 น.    เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 619 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 

นาที)  
23.10 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจ 

--------------------------- ขอบคณุทกุทา่นท่ีใช้บริการ --------------------------- 

  SPiRiT OF CAMBODIA   

** หมายเหตุ **  
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 600 บาท/ต่อท่าน 
2. เดก็อายุเกิน 2 ขวบ เก็บทปิ เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  
***ค่าทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน*** 

 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่านํา้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
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ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีขึ้น้อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน 
ค่านํา้หนักสัมภาระนํา้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มนิิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าทาํหนังสือเดนิทาง ค่าวซ่ีาต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้
ประกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สําหรับ ไกด์+คนขับรถ 
   ท่านละ 600 บาท/ท่าน 
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจทาํให้ทาง
บริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดินทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากทาํการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.กรุณาชําระมัดจําท่านละ 5,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจําทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนํา้มันที่ ยังมิได้
ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระตามวันที่ใน INVOICE ที่บริษัทกาํหนด 
2.ส่งหลักฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมลูชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
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เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30วัน คนืเงินเต็มจาํนวนที่ท่านได้ชําระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจาํนวนที่ท่านได้ชําระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินที่ท่านชําระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตี

ค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดินทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภยัธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ชําระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทาํการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จดัไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนกาํหนดเดินทางไปใช้
ในครัง้อื่นได้ 
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 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

 


