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รหสัโปรแกรม : 12429  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนมเปญ – เสยีมเรยีบ 3 วนั 2 คนื 
ทอ่งแดนอารยธรรมโบราณ มนตเ์สน่หอ์ันน่าหลงไหล 
พระราชวังเขมรินทร ์พระราชวังมีชีวติแห่งพนมเปญ 

เยอืนคุกตวลสเลงทุง่สังหาร…โลกไม่มวีันลืม ส่ิงเตอืนใจชาวกัมพชูา 
ชมความยิง่ใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหศัจรรยข์องโลก 
อลังการ! เทีย่วทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวถิีชวีิตลอยน า้ 
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รายการทัวร ์

 รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – พนมเปญ – อนุสาวรียอ์ิสรภาพ 
– วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล –พระ

เจดยีเ์งนิ –  ตลาดชาทะไม 
   

--------- 

2 
  พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ –  ศาลองคเ์จ๊ก  

องคจ์อม –  ชมโชวร์ะบ าอัปสรา    

SALITA HOTEL 
PHNOM PENH 
หรือเทียบเท่า 

3 

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

–  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
   

ROYAL EMPIRE 
HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

ก าหนดการเดนิทาง  **ไม่มีราคาเดก็เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแล้ว**     

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่

พกั2ทา่น 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

8 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 
22 - 24 พฤศจิกายน 2562 12,900 บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 
5 – 7 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาต)ิ 14,900 บาท/ทา่น 13,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 
8 – 10 ธันวาคม (วันรัฐรรมนูญ) 14,900 บาท/ทา่น 13,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 
28 – 30  ธันวาคม (วันปีใหม่) 14,900 บาท/ทา่น 13,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 
30 ธันวาคม–1 มกราคม 2563 (วันปีใหม่) 17,900 บาท/ทา่น 16,900 บาท/ทา่น 3,500 บาท/ทา่น 
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วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรียอ์ิสรภาพ – วัดพนม – 
คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล –พระเจดยีเ์งนิ –  ตลาดชาทะไม 

 
04.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบนินานาชาตดิอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  
 THAI AIR ASIA เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
 โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA ใชเ้ครื่อง AIRBUS A319/A320 จ านวน 142-158 ท่ีนั่งจดัท่ีนั่งแบบ 3-3  

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิ่มตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
07.10 น.      ออกเดนิทางสู ่เมืองพนมเปญ โดยสายการบินแอรเ์อเซีย 

เทีย่วบินที ่FD 608 (ใช้เวลาบิน 1 ช่ัวโมง กับ 15 นาท)ี 
08.25 น.        เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ (โปเชนตง) ผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ีกมัพชูา เท่ากับ
ประเทศไทย) 

ท่าอากาศยานนานาชาตพินมเปญ หรือท่ีเรียกสัน้ๆ วา่ “สนามบนิพนมเปญ” แตเ่ดมิมีช่ือวา่ “ทา่อากาศยานนานาชาติโป 
เชนตง” เป็นสนามบนิระดบันานาชาตหิลกัของประเทศราชอาณาจกัรกมัพชูา (Kingdom of Cambodia) และเป็นสนามบนิท่ี 
ใหญ่ท่ีสดุของประเทศอีกดว้ย โดยใหบ้รกิารเท่ียวบนิในหลายเสน้ทางของเอเชีย สนามบนิแหง่นีเ้ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ พ.ศ.  
2538 และมีผูโ้ดยสารเขา้มาใชบ้รกิารเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง อนัเป็นผลมาจากการเตบิโตทางเศรษฐกิจการคา้และการท่องเท่ียว 
ของประเทศ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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อนุสาวรียอ์ิสรภาพ  (INDEPENDENCE MONUMENT) อนสุาวรียเ์อก
ราชและสวนสาธารณะแหง่นี ้ถกูสรา้งขึน้ในปี 1958 เพ่ือฉลองเอกราชของ
กมัพชูาจากฝรั่งเศส ตัง้อยูบ่นส่ีแยกของถนนนโรดมสีหนใุจกลางกรุงพนมเปญ 
อนสุาวรียเ์อกราชออกแบบโดยสถาปนิกชาวกมัพชูา VANN MOLYVANN 
อนสุาวรียส์รา้งตามแบบศลิปะขอม ดา้นบนสลกัลวดลายดอกบวัตมูประดบั
ดว้ยหวัพญานาคโดยเลียนแบบมาจากนครวดั อนสุาวรียเ์อกราชแหง่นีย้งัใช้
เป็นสญัลกัษณแ์หง่การสิน้สดุของสงครามในกมัพชูาอีกดว้ย 
วัดพนม  (WAT PHNOM) ตัง้อยู่ท่ีเมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูา เป็นหนึ่งในวดัท่ีมีประวตัิศาสตรย์าวนานท่ีสดุของกมัพชูา 
ตัง้อยู่บนภเูขาสงู 27 เมตรและถกูโอบลอ้มดว้ยสีเขียวของตน้ไมโ้บราณ มีประตทูางเขา้หนัไปทางทิศตะวนัออก โดยมีต านานเลา่
วา่ เม่ือ 500 ปีก่อน มีหญิงสงูวยัช่ือยายเปญ ไดพ้บขอนไมล้อยน า้มาตามแมน่ า้โขง เม่ือเขา้ไปดจูงึพบพระพทุธรูปหา้องค์
ประดษิฐานอยูใ่นโพรงขอนไมน้ัน้ ยายเปญจงัอญัเชิญขึน้มาบนฝ่ัง แลว้ก่อนเนินดนิสงูถึง 27 เมตรเพ่ือสรา้งวดัส าหรบั
ประดษิฐานพระพทุธรูปทัง้หา้องค ์ชาวบา้นจงึเรียกวดัแห่งนีว้า่วดัยายพนมเปญ ซึ่งแปลวา่วดัเขายายเปญ จงึเป็นท่ีมาของช่ือ 
“พนมเปญ” สว่นวดัพนมยาเปญ ปัจจบุนัถกูเรียกสัน้ๆว่า “วดัพนม” 
พพิธิภัณฑก์ารฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์(TUOL SALENGGENOCIDE MUSEUM)  หลกัฐานทางประวตัศิาสตรท่ี์ถกูจารกึความ 
เจ็บปวดไวใ้หล้กูหลานชาวกมัพชูาไดศ้กึษาเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นชว่งครสิตศ์ตวรรษท่ี20 ไวอ้ยา่งละเอียด  เรื่องราวของจากปี  
1975 ท่ีกองก าลงัพลของพลพต ผูน้  าเผดจ็การสงัคมนิยมในสมยันัน้  ท าการ 
เขา้ยดึโรงเรียนมธัยม Tuol Svay prey  โรงเรียนถกูยดึและเปล่ียนเป็น  
Security Prison 21  นั่นหมายถึง คกุความมั่นคงหมายเลข 21  หรือท่ีเรียกวา่  
S-21  ซึ่งก็คือศนูยก์กักนัท่ีนา่กลวัท่ีสดุ  กองทพัเขมรแดงไดใ้ชท่ี้น่ีเป็นท่ีทรมาน 
และสงัหารผูค้น กวา่ 17,000 ราย  ปัจจบุนั S-21 ไดถ้กูจดัเป็นสถานท่ีแสดง 
ประวตัศิาสตรอ์นัโหดเหีย้มเพื่อเป็นอนสุรณร์  าลึกถึงเหย่ือผูเ้คราะหร์า้ยท่ี 
เสียชีวิตกบัเหตกุารณอ์นัโหดรา้ย    ในปี 1979 เม่ือกองทพัเวียดนามไดป้ลด 
แอกกรุงพนมเปญ พบผูร้อดชีวิตจากเหตกุารณอ์นัโหดรา้ย 7คนเทา่นัน้  
พวกเขมรแดงไวชี้วิตพวกเขา เพียงเพราะตอ้งการใชป้ระโยชนจ์ากทกัษะท่ีพวกเขามี เชน่ การถ่ายภาพวาดภาพ และนั่นเป็น 
ความโหดรา้ยทารุนท่ีพวกเขมรแดงไดท้ิง้หลกัฐานภาพถ่ายจากความโหดรา้ยไวใ้ห ้ในพิพิธภณัฑแ์หง่นีจ้งึมีภาพถ่ายจาก 
เหตกุารณม์ากมายแสดงไวใ้หน้กัทอ่งเท่ียวและผูส้นใจไดเ้ขา้ชมเรื่องราว 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
พระราชวังหลวง สรา้งขึน้ตามรูปแบบศลิปะเขมรโดยความชว่ยเหลือของ
ฝรั่งเศสในปี 1866 และใชเ้ป็นท่ีประทบัของเจา้นโรดมสีหน ุนบัจากท่ีเสดจ็
กลบัคืนสูก่รุงพนมเปญในปี 1992 เป็นตน้มา สถานท่ีสว่นใหญ่ภายในเขต
พระราชวงัเปิดใหเ้ขา้ชมได ้ยกเวน้เขตหวงหา้มบางเขต เช่น เขตพระราชฐานท่ี
ประทบั ประกอบดว้ยกลุม่สิ่งก่อสรา้งท่ีเป็นท่ีประทบัของราชวงศแ์หง่



                                                                                                                         ~ 5 ~             

 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา ช่ือเต็มในภาษากมัพชูา คือ “เปรีย๊ะบรมเรียเชียแวงจกัตมุกุ” (พระบรมราชวงัจตมุขุ) พระราชวงัหลวงใน
กรุงพนมเปญมีอาคารท่ีแตกตา่งกนัอาธิ เชน่ 
พระท่ีนั่งจนัทรฉายา มีรูปแบบเป็นศาลาโถง ตัง้อยูไ่มไ่กลจากพระราชวงัหลวง ใชเ้ป็นสถานท่ีแสดงนาฏศลิป์เขมรโบราณ ใน
พระราชพิธีขึน้ครองราชย ์หรือพิธีเฉลิมฉลองตา่งๆ และเป็นเอกลกัษณห์นึ่งของพระราชวงัหลวงแหง่นี ้
พระท่ีนั่งเทวาวินิจฉยั (ทอ้งพระโรง) ตัง้อยูต่รงกลาง ในปัจจบุนั สถานท่ีแหง่นี ้ใชส้  าหรบังานพระราชพิธีตา่งๆ เชน่ พระราช
พิธีขึน้ครองราชย ์หรือพระราชพิธีอภิเษกสมรส และเป็นท่ีเสดจ็ออกรบัสาสน์ตราตัง้จากเอกอคัรราชฑตูของตา่งชาติ 
พระท่ีนั่งนโปเลียนท่ี 3 เป็นต าหนกัท่ีจกัรพรรดนิโปเลียนท่ี 3 สรา้งประทานแดจ่กัรพรรดนีิเออเชนี ตอ่มาองคจ์กัรพรรดดินีิมี
รบัสั่ง ใหร้ือ้ถอดออกเป็นชิน้ๆ สง่ลงเรือมาประกอบขึน้ใหมเ่ป็นของขวญัถวายแดส่มเด็จพระนโรดมท่ีกรุงพนมเปญใน ทศวรรษท่ี 
1870 
พระราชวงัเขมรนิทร ์สรา้งขึน้ราวปลายศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 ตามรูปแบบศลิปะเขมร มีความคลา้ยคลงึกบั
พระบรมมหาราชวงัของไทย 
ตลาดชาทะไม หรือตลาดใหม ่(CENTRAL MARKET) สรา้งขึน้เม่ือปี 1937 ตัง้แตส่มยัเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส รา้นคา้
สว่นใหญ่ขายสินคา้ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องใชใ้นครวัเรือน รวมไปถึงของฝากอีกดว้ย 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที่ SAMNANG LAOR HOTEL PHNOM PENH หรือเทียบเทา่ 

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

 

วันทีส่อง พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองคเ์จ๊กองคจ์อม – ชมโชวร์ะบ าอัปสรา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หลงัอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทศันแ์ละวิถีชีวิตชาวกมัพชูาระหวา่งเสน้ทาง (ระยะทาง 350 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่4) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถึงแมน่ า้ใหญ่ สว่นสาบหมายถึงไมเ่คม็ เน่ืองจากโตนเลสาบเป็นพืน้ท่ีน า้ทว่มท่ีเกิด
จากแมน่ า้โขง อีกทัง้ยงัมีแมน่  า้ส  าคญัคือแมน่ า้เสียมเรียบไหลลงสูโ่ตนเลสาบ มีพืน้ท่ีมีขนาดใหญ่ประมาณ 2,700 ตร.กม. ใน
หนา้น า้นอ้ย และขนาดใหญ่มากถึง 16,000 ตร.กม. ในหนา้น า้หลาก พดัพาเอาสายแรธ่าตไุหลลอ่งมาจากเมืองจีนผา่นแมน่ า้
โขงลงพกัไวท่ี้โตนเลสาบ ก่อนจะไหลออกทะเลจีนใตท้างตอนใตข้องกมัพชูา ความยิ่งใหญ่ของพืน้ท่ีทะเลสาบขนาดท่ีหนา้น า้
นอ้ยยงัใหญ่กวา่เกาะภเูก็ตตัง้เกือบ 5 เทา่ อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ชมุชนกลางน า้ใหช้าวบา้นไดป้ลกูเรือนอยูอ่าศยัและใชชี้วิตทัง้ชีวิต
อยูก่ลางโตนเลสาบมาเป็นเวลายาวนานอีกดว้ย 

 
ศาลองคเ์จ๊กองคจ์อม เป็นท่ีรูจ้กัในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 มีธิดาอยู ่2 พระองค ์ด ารงต าแหนง่แมท่พั มีความสามารถ
ในเรื่องของการรบเป็นอยา่งมากเป็นท่ีเกรงขามของขา้ศกึศตัรู เป็นผูท่ี้มีจิตใจงดงามเป็นอยา่งมากในยามวา่งเวน้จากศกึ
สงคราม หากมีนกัโทษคนไหนท่ีไมไ่ดท้  าความผิดท่ีรา้ยแรงมาก พระองคก็์จะขออภยัโทษให ้ จงึเป็นท่ีเคารพรกั นบัถือของคนใน
เมืองเสียมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีตอ่มา กมัพชูาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพทุธ และไดมี้การศกึษาประวตัขิองเจา้เจกและเจา้
จอม และเห็นวา่เป็นบคุคลตวัอยา่งท่ีประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสรา้งรูปเคารพ เป็นองคใ์หญ่แทนเจา้เจก องคเ์ล็กแทนเจา้
จอม สมยัก่อนเจา้เจกเจา้จอมไมไ่ดป้ระดษิฐานอยู่บรเิวณนี ้อยูใ่นนครวดั คนโบราณเลยยา้ยมาอยูท่ี่น่ี เพ่ือความสะดวกในการ
เคารพบชูา 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่5)บริการอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต ์อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติ
ชนิด พร้อมชมโชวก์ารแสดงชุดระบ าอัปสร ศิลปะพืน้เมืองของกัมพูชาทีเ่ป็นการแสดงทีส่วยงาม ให้ทุกท่านได้เก็บ
ภาพเป็นทีร่ะลึกไว้เป็นความทรงจ าทีด่ี 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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วันทีส่าม         นครธม–  ปราสาทบายน – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –  

ตลาดซาจะ๊ – สนามบนิเสียมเรียบ –  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
นครธม นครธมมีความหมายวา่เมืองใหญ่ (ธม แปลว่า ใหญ่) นครธม เป็นเมืองหลวงแหง่สดุทา้ยและเมืองท่ีเขม้แข็งท่ีสดุ
ของอาณาจกัรขะแมร ์สถาปนาขึน้ในปลายครสิตศ์วรรษท่ี 12 
โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ี 9 ตาราง
กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมีสิ่งก่อสรา้ง
มากมายนบัแตส่มยัแรกๆ และท่ีสรา้งโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
และรชัทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลกัของพระเจา้
ชยัวรมนั เรียกวา่ ปราสาทบายน และมีพืน้ท่ีส  าคญัอ่ืน ๆ ราย
ลอ้มพืน้ท่ีชยัภมูิถดัไปทางเหนือ จดุเดน่ท่ีสดุคือทางเขา้ดา้นใต ้ท่ี
มีลกัษณะเป็นหนา้ 4 หนา้ ก่อนจะเขา้สูบ่รเิวณนี ้จะเป็นแถวของ
ยกัษ ์(อสรู) ทางดา้นขวา และเทวดาทางดา้นซา้ย เรียงรายแบก
พญานาคอยูส่องขา้งสะพาน เม่ือเขา้สูใ่จกลางนครธมจะพบสิ่งก่อสรา้งตา่งๆ บรเิวณประตดูา้นใตนี้ไ้ดร้บัการอนรุกัษฟ้ื์นฟไูวไ้ด้
ดีกวา่บรเิวณอ่ืน ๆ อีก 3 ดา้น 
ปราสาทบายน ปราสาทบายนอยูใ่นบรเิวณใจกลางของนครธม สรา้งในปีพทุธศตวรรษท่ี 18 รชัสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 
7 เป็นศลิปะแบบบายน ศาสนาพทุธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็นปราสาทหลวงประจ ารชัสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 

ปราสาทบายนถกูสรา้งโดยการน าหินมาวางซอ้นๆ กนัขึน้เป็นรูปรา่ง แมจ้ะ
เป็นปราสาทไมใ่หญ่โตเทา่นครวดั แตมี่ความแปลกและดลีูล้บัทัง้ปราสาทมี
แตใ่บหนา้คน หากขึน้ไปยืนอยูภ่ายในปราสาทนีไ้มว่า่มมุไหนก็หาไดร้อดหลดุ
พน้จากสายตาเหลา่นีไ้ดเ้ลย คนสว่นมากเช่ือกนัวา่ยิม้บายนคือการจ าลอง
ใบหนา้ของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 มาไวบ้นยอดปรางคท์ัง้ 4 ทิศ โดยสายตาท่ี
มองลงต ่านัน้เป็นการมองราษฎร สว่นจ านวนปรางค ์54 ยอดท่ีมีแตด่ัง้เดมินัน้
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แทนจ านวนจงัหวดั 54 จงัหวดัท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปกครองในยคุนัน้ 
ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินท่ีถือไดว้า่งดงามท่ีสดุในประเทศกมัพชูา มีความกลมกลืนอย่าง
สมบรูณ ์และเป็นปราสาทแห่งเดียวท่ีสรา้งเสรจ็แลว้กวา่ 1000 ปี แตล่วดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสรา้งเสรจ็ใหม ่ๆ 
ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือปอ้มสตรี อยู่หา่งจากตวัเมืองเสียมเรียบ
ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกลก้บัแมน่ า้เสียมเรียบในบรเิวณท่ีเรียกวา่ อิศวรปรุะ หรือเมืองของพระ
อิศวรนั่นเอง 

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหมจดัไดว้า่เป็นวดัในพทุธศาสนา
และเป็นวิหารหลวงในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทางเขา้ประกอบดว้ยโคปรุะ
ชัน้นอกและชัน้ใน บรเิวณผนงัท่ีอยูเ่ช่ือมระหวา่งโคปรุะชัน้นอกและชัน้ในมี
การสลกัภาพตามคตธิรรมของพทุธศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแหง่นีถ้กู
สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1729 เพ่ืออทุิศใหแ้ก่พระราชมารดาของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 
7 คือพระนางชยัราชจฑุามณีผูเ้ปรียบประดจุกบัพระนางปรชัญาปรมิตา ซึ่ง
หมายถึงเม่ือพระองคเ์ป็นอวตารของพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร พระราช
มารดาของพระองคจ์งึเปรียบดงัพระนางปรมิตาเชน่กนั 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่7) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
นครวัด หรือปราสาทนครวดั กนัสกัครัง้ ปราสาทนครวดั เป็นสิ่งก่อสรา้งทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของโลก เป็นหนึ่งใน
เจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลก ท่ีถกูบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ "เมืองพระนคร" ตวัเทวสถานถือเป็นท่ีสดุของสถาปัตยกรรม
เขมร ในสมยัท่ียงัรุง่เรือง ในอาณาบรเิวณปราสาทอนักวา้งใหญ่ ไดถ้กูก่อสรา้งดว้ยหินทรายขนาดมหมึา น ามาเรียงรายตอ่กนั
และสลกัลวดลายอยา่งงดงาม กวา่จะไดห้ินมาแตล่ะกอ้นตอ้งชกัลากมาจากเขาพนมกเุลน ชึ่งอยูห่า่งออกไปถึง 50 กิโลเมตร 
ตอ้งใชแ้รงงานคนและสตัวม์านบัไมถ่ว้น ใชช้า่งแกะสลกั 5,000 คน ใชเ้วลาสรา้งรว่ม 100 ปี การจะน าหินขนาดใหญ่แตล่ะกอ้น
มาสรา้งเป็นปราสาทท่ีงดงามไดข้นาดนี ้จะตอ้งมีการวางผงัแบบแปลนในการก่อสรา้งมาเป็นอยา่งดี ซึ่งถือไดว้า่เป็นฝีมือของ
วิศวกรชัน้เอกในสมยันัน้กนัเลยทีเดียว ตวัปราสาทสงู 60 เมตร ตัง้อยู่บนฐานสงูตามคตขิองศนูยก์ลางจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ย
ปราสาท 5 หลงั มีคนู  า้ลอ้มรอบตามแบบอยา่งของมหาสมทุรท่ีลอ้มรอบเขาพระสเุมรุ ก าแพงดา้นนอกลว้นแตเ่ป็นงานแกะสลกั
เก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระเจา้สรุยิวรมนัท่ี 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลกัท่ีมีช่ือท่ีสดุก็คือรูปท่ี
เทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรดว้ยเขาพระสเุมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันางอปัสรอีกถึง 1,635 นาง ท่ีทัง้หมดแตง่กายและทรงผม
ไมซ่  า้กนัเลย ลองหาดกูนัใหดี้ๆ จะมีนางอปัสรท่ียิม้เห็นฟันเพียงองคเ์ดียวเทา่นัน้ ปราสาทนครวดัไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี 
จนเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีส าคญัเพียงแหง่เดียวท่ียงัเหลือรอดมาจนถึงปัจจบุนั และไดก้ลายมาเป็นสญัลกัษณข์องประเทศ
กมัพชูานั่นเอง 
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ตลาดซาจ๊ะ แหลง่ซอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ เป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมีอาคารรา้นคา้ท่ีสรา้งในยคุท่ีฝรั่งเศสเขา้มาปกครอง รูปทรง
ทางสถาปัตยส์่วนมากจึงออกไปแนวยโุรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พืน้เมืองของเขมร ดา้นหนา้ตลาดจะเป็น
ผลิตภัณฑข์องแหง้จากโตนเลสาบ ไดแ้ก่ปลากรอบ หรือปลาย่าง ปลาช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลาท่ีอยู่ในโถ เช่นปลารา้ 
ปลาหมกัชนิดตา่งแบบเขมร  ลกึเขา้ไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกัและผลไมต้า่งๆ บางอย่างก็น าเขา้จากไทย ส่วน
อีกซีกหนึ่งจะเป็นตลาดปลาสดๆท่ีมาจากโตนเลสาบ มีปลาหลากหลายชนิดมาก เด่นๆ ก็มีปลาเนือ้อ่อน ปลาดกุ ปลากด ปลา
เทโพ ปลาสวาย ชว่งเย็นๆบริเวณหนา้ตลาดจะคกึคกัไปดว้ยคนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว หากมีเวลาก็น่าจะใชบ้ริการรถสามลอ้
ของเขมรพาเท่ียวรอบเมืองเสียมเรียบในราคาไมแ่พงนกัอีกดว้ย  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่8) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมเรียบ 
22.05 น.    เหนิฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที ่FD 619 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 

นาท)ี  
23.10 น. เดนิทางถงึเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจ 

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

  SPiRiT OF CAMBODIA   

** หมายเหตุ **  
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 600 บาท/ต่อทา่น 
2. เดก็อายุเกนิ 2 ขวบ เกบ็ทปิ เทา่กับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  
***ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความพงึพอใจของทา่น*** 
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อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะช้ันทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าทีพั่กตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามทีร่ะบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวรไ์ทย และไกดท้์องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวทีร่ะบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ ทีร่ะบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงือ่นไข
กรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดีย่วท้ังนีข้ึน้อยู่กับเงือ่นไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการทีร่ะบุ เช่น มินิบาร ์ค่าโทรศัพท ์ค่าอินเตอรเ์น็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิรฟ์ต่างๆ ฯลฯ  
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ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที ่นอกเหนือทีร่ะบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
ค่าทปิทีร่ะบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ ไกด+์คนขับรถ 
   ท่านละ 600 บาท/ท่าน 
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องทีคุ่ณต้องการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตยีง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตยีงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตยีงเดีย่ว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตยีง +1 เตยีงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1 อาทติย ์ หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทาง
บริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
1.กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าท้ังหมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยังมิได้
ช าระ ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ กรุณาช าระตามวันทีใ่น INVOICE ทีบ่ริษัทก าหนด 
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน ์อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคช่ันอื่นๆ ตามช่องทางทีท่่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอรต์ ทีม่องเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางทีส่ะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร ์ 

1. แจ้งขอยกเลิกทัวรก่์อนการเดนิทาง 30วัน คืนเงนิเต็มจ านวนทีท่่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวรก่์อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของจ านวนทีท่่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวรก่์อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตมัีดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปทีท่กีาร การันตี

ค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท้ั์งหมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ  
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กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 
1. ยอดจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. ยอดจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 

 เทีย่วบิน, ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์อง
ผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ( บรษัิทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6 เดอืนและไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภัยธรรมชาตอัินไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวรท์ี่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวรใ์นรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักทีเ่ดยีวกับทีจั่ดไว้ ไม่เทีย่วบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุทีเ่กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้
ในคร้ังอื่นได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ทีร่ะบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ทีพั่ก สถานทีท่่องเทีย่ว 
เพือ่ปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงน้ัน โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพือ่ให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชนร่์วมกันทุกฝ่าย  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถอืว่าท่าน ได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอรต์ต้องมีอายุเกิน 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพือ่ผลประโยชนข์องท่าน 
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