
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสยีมเรยีบ - นครวดั - นครธม - โตนเลสาบ 
 3วนั 2 คนื 

ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหศัจรรย์ของโลก 
เปิดต านานกวนเกษียรสมุทร จุดก าเนิด “นางอัปสรา” 

อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวถิชีีวติลอยน า้ 
เตม็อิ่มบุฟเฟต์นานาชาตพิร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบ าอัปสร ศิลปะพืน้เมืองของกัมพูชา 

 



รายการทวัร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเดก็พักกบัผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

13 – 15  มีนาคม 2563 11,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
20 – 22  มีนาคม 2563 11,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
28 – 30  มีนาคม 2563 11,900 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 
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 (วันแม่แห่งชาติ) 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 

 

 รายการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

DAY 1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ 
ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบ าอัปสรา    

ROYAL EMPIRE 
HOTEL 

หรือเทีย่บเท่า 

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

   
ROYAL EMPIRE 

HOTEL 
หรือเทีย่บเท่า 

DAY 3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ 
ร้านเคร่ืองเงนิ– ตลาดซาจ๊ะ –  สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง 

   -------- 



วันแรก  กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบ าอัปสรา 

07.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนินานาชาตดิอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิ  
 THAI AIR ASIA เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA ใช้เคร่ือง AIRBUS A319/A320 

จ านวน 142-158 ท่ีนัง่จดัท่ีนัง่แบบ 3-3 (น า้หนกักระเป๋า 20 
กก./ท่าน หากต้องการซือ้น า้หนกัเพิ่มต้องเสียคา่ใช้จา่ย) 

09.55 น.      ออกเดนิทางสู ่เมืองเสียมราฐ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินท่ี FD 610 (ใช้เวลาบิน 1 ช่ัวโมง) 
11.00 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ-อังกอร์) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินท่ีกมัพชูา เทา่กบัประเทศไทย)(เวลาบนิส าหรับวนัท่ี 26 ตลุาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563) 
10.10 น.      ออกเดนิทางสู ่เมืองเสียมราฐ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินท่ี FD 610 (ใช้เวลาบิน 1 ช่ัวโมง) 
11.10 น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ-อังกอร์) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินท่ีกมัพชูา เทา่กบัประเทศไทย) (เวลาบนิส าหรับวนัท่ี 29 มีนาคม 2563 – 24 ตลุาคม 2563) 
ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมราฐ หรือท่ีเรียกสัน้ๆ วา่ “สนามบนิเสียมราฐ” เป็นสนามบนิท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2  
ของประเทศราชอาณาจกัรกมัพชูา (KINGDOM OF CAMBODIA) และเป็นสนามบนิท่ีมีผู้ใช้บริการหนาแนน่ท่ีสดุใน 
ประเทศเน่ืองจากสนามบนิแหง่นีอ้ยูใ่กล้กบันครวดั ซึง่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของกมัพชูา จงึมีเท่ียวบนิจาก 
ตา่งประเทศบนิตรงมาลงท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัสนามบนิยงัมีความใหม ่โดยเพิ่งได้รับการปรับปรุงและเปิด 
ให้บริการเม่ือปี พ.ศ. 2549 ท่ีผา่นมา 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถึงแมน่ า้ใหญ่ สว่นสาบหมายถึงไมเ่คม็ เน่ืองจากโตนเลสาบเป็นพืน้ท่ีน า้ทว่มท่ี
เกิดจากแมน่ า้โขง อีกทัง้ยงัมีแมน่ า้ส าคญัคือแมน่ า้เสียมเรียบไหลลงสูโ่ตนเลสาบ มีพืน้ท่ีมีขนาดใหญ่ประมาณ 2,700 ตร.
กม. ในหน้าน า้น้อย และขนาดใหญ่มากถึง 16,000 ตร.กม. ในหน้าน า้หลาก พดัพาเอาสายแร่ธาตไุหลลอ่งมาจากเมืองจีน
ผา่นแมน่ า้โขงลงพกัไว้ท่ีโตนเลสาบ ก่อนจะไหลออกทะเลจีนใต้ทางตอนใต้ของกมัพชูา ความยิ่งใหญ่ของพืน้ท่ีทะเลสาบ
ขนาดท่ีหน้าน า้น้อยยงัใหญ่กวา่เกาะภเูก็ตตัง้เกือบ 5 เทา่ อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ชมุชนกลางน า้ให้ชาวบ้านได้ปลกูเรือนอยู่
อาศยัและใช้ชีวิตทัง้ชีวิตอยู่กลางโตนเลสาบมาเป็นเวลายาวนานอีกด้วย

 



ศาลองค์เจ๊กองค์จอม เป็นท่ีรู้จกัในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 2 มีธิดาอยู ่2 พระองค์ ด ารงต าแหนง่แมท่พั มี
ความสามารถในเร่ืองของการรบเป็นอยา่งมากเป็นท่ีเกรงขามของข้าศกึศตัรู เป็นผู้ ท่ีมีจิตใจงดงามเป็นอย่างมากในยาม
วา่งเว้นจากศกึสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนท่ีไมไ่ด้ท าความผิดท่ีร้ายแรงมาก พระองค์ก็จะขออภยัโทษให้  จงึเป็นท่ีเคารพ
รัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีตอ่มา กมัพชูาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพทุธ และได้มีการศกึษา
ประวตัขิองเจ้าเจกและเจ้าจอม และเห็นว่าเป็นบคุคลตวัอยา่งท่ีประพฤติตนดีมาก จงึได้มีการสร้างรูปเคารพ เป็นองค์ใหญ่
แทนเจ้าเจก องค์เล็กแทนเจ้าจอม สมยัก่อนเจ้าเจกเจ้าจอมไมไ่ด้ประดษิฐานอยู่บริเวณนี ้อยูใ่นนครวดั คนโบราณเลยย้าย
มาอยูท่ี่น่ี เพ่ือความสะดวกในการเคารพบชูา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 2 ) บริการอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหาร
นานาชาตชินิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบ าอัปสร ศิลปะพืน้เมืองของกัมพูชาท่ีเป็นการแสดงท่ีสวยงาม ให้
ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นท่ีระลึกไว้เป็นความทรงจ าที่ดี 

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

 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที่ PACIFIC BOUTIQUE SIEM REAP //ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY 

HOTELหรือเทียบเท่า 

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

 
 

วันที่สอง  ปราสาทบันทายศรี – นครธม– ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เกต็ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 3) 

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



ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินท่ีถือได้วา่งดงามท่ีสดุในประเทศกมัพชูา มีความกลมกลืน
อยา่งสมบรูณ์ และเป็นปราสาทแหง่เดียวท่ีสร้างเสร็จแล้วกวา่ 1000 ปี แตล่วดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้างเสร็จ
ใหม ่ๆ ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตามส าเนียงเขมรวา่ บนัเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี อยู่หา่งจากตวั
เมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กบัแมน่ า้เสียมเรียบในบริเวณท่ีเรียกว่า อิศวรปุ
ระ หรือเมืองของพระอิศวรนัน่เอง 
นครธม นครธมมีความหมายวา่เมืองใหญ่ (ธม แปลว่า ใหญ่) นครธม 
เป็นเมืองหลวงแหง่สดุท้ายและเมืองท่ีเข้มแข็งท่ีสดุของอาณาจกัรขะแมร์ 
สถาปนาขึน้ในปลายคริสต์ศวรรษท่ี 12 โดยพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 มีอาณา
เขตครอบคลมุพืน้ท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวดั 
ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมายนบัแตส่มยัแรกๆ และท่ีสร้างโดยพระเจ้า
ชยัวรมนัท่ี 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลกัของพระเจ้า
ชยัวรมนั เรียกวา่ ปราสาทบายน และมีพืน้ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ รายล้อมพืน้ท่ี
ชยัภมูิถดัไปทางเหนือ จดุเดน่ท่ีสดุคือทางเข้าด้านใต้ ท่ีมีลกัษณะเป็นหน้า 4 หน้า ก่อนจะเข้าสูบ่ริเวณนี ้จะเป็นแถวของ
ยกัษ์ (อสรู) ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยูส่องข้างสะพาน เม่ือเข้าสูใ่จกลางนครธมจะ
พบสิ่งก่อสร้างตา่งๆ บริเวณประตดู้านใต้นีไ้ด้รับการอนรัุกษ์ฟืน้ฟไูว้ได้ดีกวา่บริเวณอ่ืน ๆ อีก 3 ด้าน 
ปราสาทบายน ปราสาทบายนอยูใ่นบริเวณใจกลางของนครธม สร้างในปีพทุธศตวรรษท่ี 18 รัชสมยัของพระเจ้าชยัวร
มนัท่ี 7 เป็นศลิปะแบบบายน ศาสนาพทุธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็นปราสาทหลวงประจ ารัชสมยัพระเจ้าชยัวรมนั
ท่ี 7 ปราสาทบายนถกูสร้างโดยการน าหินมาวางซ้อนๆ กนัขึน้เป็นรูปร่าง แม้จะเป็นปราสาทไมใ่หญ่โตเทา่นครวดั แตมี่

ความแปลกและดลีูล้บัทัง้ปราสาทมีแตใ่บหน้าคน หากขึน้ไปยืนอยูภ่ายในปราสาทนีไ้มว่า่มมุไหนก็หาได้รอดหลดุพ้นจาก
สายตาเหลา่นีไ้ด้เลย คนสว่นมากเช่ือกนัวา่ยิม้บายนคือการจ าลองใบหน้าของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 มาไว้บนยอดปรางค์ทัง้ 
4 ทิศ โดยสายตาท่ีมองลงต ่านัน้เป็นการมองราษฎร สว่นจ านวนปรางค์ 54 ยอดท่ีมีแตด่ัง้เดมินัน้แทนจ านวนจงัหวดั 54 
จงัหวดัท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ปกครองในยคุนัน้ 
ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหมจดัได้ว่าเป็นวดัในพุทธศาสนาและเป็นวิหารหลวงในสมยัพระเจ้าชยัวรมันท่ี 7 
ทางเข้าประกอบด้วยโคปุระชัน้นอกและชัน้ใน บริเวณผนังท่ีอยู่เช่ือม
ระหว่างโคปุระชัน้นอกและชัน้ในมีการสลักภาพตามคติธรรมของพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแหง่นีถ้กูสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 1729 เพ่ืออทุิศ
ให้แก่พระราชมารดาของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 คือพระนางชยัราชจฑุามณีผู้



เปรียบประดจุกบัพระนางปรัชญาปรมิตา ซึ่งหมายถึงเม่ือพระองค์เป็นอวตารของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระราชมารดา
ของพระองค์จงึเปรียบดงัพระนางปรมิตาเชน่กนั 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
นครวัด หรือปราสาทนครวดั กันสกัครัง้ ปราสาทนครวดั เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก เป็น
หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ท่ีถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกภายใต้ช่ือ "เมืองพระนคร" ตัวเทวสถานถือเป็นท่ีสุดของ
สถาปัตยกรรมเขมร ในสมยัท่ียังรุ่งเรือง ในอาณาบริเวณปราสาทอันกว้างใหญ่ ได้ถูกก่อสร้างด้วยหินทรายขนาดมหึมา 
น ามาเรียงรายตอ่กนัและสลกัลวดลายอย่างงดงาม กวา่จะได้หินมาแตล่ะก้อนต้องชกัลากมาจากเขาพนมกเุลน ชึง่อยู่ห่าง

ออกไปถึง 50 กิโลเมตร ต้องใช้แรงงานคนและสตัว์มานบัไม่ถ้วน ใช้ช่างแกะสลกั 5,000 คน ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี การ
จะน าหินขนาดใหญ่แต่ละก้อนมาสร้างเป็นปราสาทท่ีงดงามได้ขนาดนี ้จะต้องมีการวางผงัแบบแปลนในการก่อสร้างมา
เป็นอยา่งดี ซึง่ถือได้วา่เป็นฝีมือของวิศวกรชัน้เอกในสมยันัน้กนัเลยทีเดียว ตวัปราสาทสงู 60 เมตร ตัง้อยูบ่นฐานสงูตามคติ
ของศนูย์กลางจกัรวาล ล้อมรอบด้วยปราสาท 5 หลงั มีคนู า้ล้อมรอบตามแบบอย่างของมหาสมทุรท่ีล้อมรอบเขาพระสเุมรุ 
ก าแพงด้านนอกล้วนแต่เป็นงานแกะสลกัเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมนัท่ี 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดี
เร่ือง รามายณะ รูปแกะสลกัท่ีมีช่ือท่ีสดุก็คือรูปท่ีเทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรด้วยเขาพระสเุมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันาง
อปัสรอีกถึง 1,635 นาง ท่ีทัง้หมดแตง่กายและทรงผมไม่ซ า้กนัเลย ลองหาดกูันให้ดีๆ จะมีนางอปัสรท่ียิม้เห็นฟันเพียงองค์
เดียวเท่านัน้ ปราสาทนครวดัได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศนูย์กลางทางศาสนาท่ีส าคญัเพียงแห่งเดียวท่ียังเหลือ
รอดมาจนถึงปัจจบุนั และได้กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศกมัพชูา 

อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต (ANGKOR NIGHT MARKET) อิสระให้ท่านได้เท่ียวชมพร้อมเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองท่ีมีให้
เลือกมากมายหลายอยา่งได้ตามอธัยาศยั 

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

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

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



 

วันที่สาม  ศูนย์หตัถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ – ตลาดซาจ๊ะ –   
      สนามบนิเสียมเรียบ – ดอนเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 6) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม+ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศนูย์รวมหตักรรมท่ีจดัท าขึน้เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงงานหตัถกรรม
ทอผ้ารวมถึงการสืบทอดศลิปกรรมโบราณให้ของคนท้องถ่ินให้ด ารงอยูสื่บตอ่ไป 

 
วัดพระพรหมรัตน์ ภายในพระวิหารของวดั มีพระนอนศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสร้างด้วยกาบเรือของพระช่ือดงัท่ีช่ือว่า Preah Ang 
Chong Han Hoy ท่ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตัง้แต่สมัย พ.ศ.1900 ภายในโบสถ์มีพระ
ประธานท่ีถกูสร้างอย่างเรียบง่าย แตห่ากเดนิไปทางด้านหลงัพระองค์ใหญ่นัน้ นกัท่องเท่ียวก็จะได้พบพระนอน ท่ีนอนซ่อน
ตวัอยู่ด้านหลงัอย่างน่าเล่ือมใส ภายนอกอาคารของวดัมีศาลารายท่ีประดบัตกแตง่ด้วยภาพพทุธประวตัิซึ่งเป็นศลิปะแบบ
ใหม่ท่ีศิลปินแนวใหม่ของกัมพชูาสร้างสรรค์ขึน้มีเอกลกัษณ์แตกตา่งตรงเล่นความนนูต ่าท่ีย่ืนออกมาจากฝาผนงัให้ดมีูมิติ
มากขึน้นัน่เอง 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตลาดซาจ๊ะ แหล่งซ้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ เป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมีอาคารร้านค้าท่ีสร้างในยคุท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง 
รูปทรงทางสถาปัตย์ส่วนมากจึงออกไปแนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าพืน้เมืองของเขมร ด้านหน้า
ตลาดจะเป็นผลิตภณัฑ์ของแห้งจากโตนเลสาบ ได้แก่ปลากรอบ หรือปลายา่ง ปลาช่อนแดดเดียว กนุเชียง และปลาท่ีอยูใ่น



โถ เช่นปลาร้า ปลาหมกัชนิดตา่งแบบเขมร  ลึกเข้าไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกัและผลไม้ตา่งๆ บางอย่างก็
น าเข้าจากไทย ส่วนอีกซีกหนึ่งจะเป็นตลาดปลาสดๆท่ีมาจากทะเลสาบโตนเล มีปลาหลากหลายชนิดมาก เดน่ๆ ก็มีปลา
เนือ้อ่อน ปลาดุก ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบริเวณหน้าตลาดจะคึกคกัไปด้วยคนท้องถ่ินและนักท่อง เท่ียว 
หากมีเวลาก็นา่จะใช้บริการรถสามล้อของเขมรพาเท่ียวรอบเมืองเสียมเรียบในราคาไมแ่พงนกัอีกด้วย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมเรียบ 
16.35 น.    เหินฟ้าสู ่เมืองไทย โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี FD 615 (ใช้เวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที)  
17.50 น. เดนิทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจ  

(เวลาบนิส าหรับวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563) 
15.15 น.    เหินฟ้าสู ่เมืองไทย โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี FD 615 (ใช้เวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที)  
16.25 น. เดนิทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจ 

(เวลาบนิส าหรับวนัท่ี 29 มีนาคม 2563 – 24 ตลุาคม 2563) 
--------------------------- ขอบคณุทกุท่านท่ีใช้บริการ --------------------------- 

  SPiRiT OF CAMBODIA   

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

 
อตัราคา่บริการรวม 

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่น า้หนกัสมัภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 
คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ิน 
คา่รถรับ-สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 
อตัราคา่บริการไมร่วม 

 กรณีอยู่ตอ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ 
คา่น า้หนกัสมัภาระน า้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามท่ีระบไุว้  
คา่ใช้จา่ยสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสิร์ฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  



คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบ
สว่นตวั 
คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุว้ตามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
คา่ทิปท่ีระบไุว้ ชดัเจน ส าหรับ ไกด์+คนขบัรถ 
   ทา่นละ 600 บาท/ทา่น 
   **เด็กจา่ยทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 

กรุณาแจ้งรายละเอียด 
กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 
เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไมมี่การระบ ุทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 
หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถึ่ง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 1 อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไมส่ะดวก  
ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวนัเดนิทาง ได้หลงัจากท าการออกตัว๋โดยสารแล้ว  

 
เง่ือนไขการจองทวัร์  
1.กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 7,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นคา่ภาษีน า้มนัท่ียงัมิได้ช าระ 
คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระตามวนัท่ีใน INVOICE ท่ีบริษัทก าหนด 
2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีท่านสะดวก 
3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30วนั คืนเงินเตม็จ านวนท่ีทา่นได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทวัร์ 
3. แจ้งยกเลิกทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินท่ีทา่นช าระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดั

จ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมา



จา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

 เท่ียวบนิ, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  

 หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลือน้อยกว่า 
6เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 

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

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคื่นคา่ใช้จา่ยคา่ทวัร์ท่ีท่านได้
ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจา่ย บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบและไมท่ าการคืนคา่ใช้จา่ยไดๆ หากทา่นใช้
บริการจากทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เชน่ ไมท่านอาหารบางมือ้ ไมพ่กัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาท
ของนกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทา่นไมส่ามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไมส่ามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้ใน
ครัง้อ่ืนได้ 

 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรับ
ให้เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ทกุอยา่ง
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 



จะถือวา่ท่าน ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตวัท่านเอง  

พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  
หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 
 


