
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 14587 (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสยีมเรยีบ - นครวดั - นครธม - โตนเลสาบ 

 3วนั 2 คนื 
ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหศัจรรย์ของโลก 
อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวถิีชีวิตลอยน า้ 
ชมโชว์การแสดงชุดระบ าอัปสร ศิลปะพืน้เมืองของกัมพชูา 

 



 

รายการทวัร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 
ราคาเดก็พักกบัผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

14 – 16 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬหบูชา) 9,900 บาท/ท่าน 9,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
15 – 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
27 – 29 กรกฎาคม 2562  
(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10) 

12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

10 – 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่แห่งชาติ) 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
4 – 6 ตุลาคม 2562  11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
12 – 14 ตุลาคม 2562  
(วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

13 – 15 ตุลาคม 2562 
(วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

22 – 24 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
8 – 10 พฤษจิกายน 2562 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
22 – 24 พฤษจิกายน 2562 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    

ANGKOR 
HOLIDAY 

หรือเทีย่บเท่า 

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

   
ANGKOR 
HOLIDAY 

หรือเทีย่บเท่า 

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

   -------- 



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 

 

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./ทา่น หากต้องการซือ้น า้หนกัเพิ่มต้องเสียคา่ใช้จา่ย) 

 
 

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

 

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

(เวลาท้องถ่ินท่ีกมัพชูา เทา่กบัประเทศไทย) 
ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมราฐ หรือท่ีเรียกสัน้ๆ วา่ “สนามบนิเสียมราฐ” เป็นสนามบนิท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2  

http://bit.ly/2NMk5YE


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 ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY HOTELหรือเทียบเท่า 

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

 
 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 3) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
นครธม นครธมมีความหมายวา่เมืองใหญ่ (ธม แปลว่า ใหญ่) นครธม เป็นเมืองหลวงแหง่สดุท้ายและเมืองท่ีเข้มแข็ง
ท่ีสดุของอาณาจกัรขะแมร์ สถาปนาขึน้ในปลายคริสต์ศวรรษท่ี 12 โดยพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 มีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ี 9 

ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมี
สิ่งก่อสร้างมากมายนบัแตส่มยัแรกๆ และท่ีสร้างโดยพระเจ้าชยัวร
มนัท่ี 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลกัของพระ
เจ้าชยัวรมนั เรียกวา่ ปราสาทบายน และมีพืน้ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ราย
ล้อมพืน้ท่ีชยัภมูิถดัไปทางเหนือ จดุเดน่ท่ีสดุคือทางเข้าด้านใต้ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นหน้า 4 หน้า ก่อนจะเข้าสูบ่ริเวณนี ้จะเป็นแถวของ
ยกัษ์ (อสรู) ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้าย เรียงรายแบก
พญานาคอยูส่องข้างสะพาน เม่ือเข้าสูใ่จกลางนครธมจะพบ

สิ่งก่อสร้างตา่งๆ บริเวณประตดู้านใต้นีไ้ด้รับการอนรัุกษ์ฟืน้ฟไูว้ได้ดีกว่าบริเวณอ่ืน ๆ อีก 3 ด้าน 



ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินท่ีถือได้วา่งดงามท่ีสดุในประเทศกมัพชูา มีความกลมกลืน
อยา่งสมบรูณ์ และเป็นปราสาทแหง่เดียวท่ีสร้างเสร็จแล้วกวา่ 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้างเสร็จ
ใหม ่ๆ ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตามส าเนียงเขมรวา่ บนัเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือปอ้มสตรี อยู่หา่งจากตวั
เมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กบัแมน่ า้เสียมเรียบในบริเวณท่ีเรียกว่า อิศวรปุ
ระ หรือเมืองของพระอิศวรนัน่เอง 
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 ปราสาทตาพรหมจดัได้ว่าเป็นวดัในพทุธศาสนาและเป็นวิหารหลวงในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 
ทางเข้าประกอบด้วยโคปรุะชัน้นอกและชัน้ใน บริเวณผนงัท่ีอยูเ่ช่ือม
ระหวา่งโคปรุะชัน้นอกและชัน้ในมีการสลกัภาพตามคตธิรรมของพทุธ
ศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแหง่นีถ้กูสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 1729 เพ่ืออทุิศ
ให้แก่พระราชมารดาของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 คือพระนางชยัราชจฑุามณีผู้
เปรียบประดจุกบัพระนางปรัชญาปรมิตา ซึง่หมายถึงเม่ือพระองค์เป็น
อวตารของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระราชมารดาของพระองค์จงึ
เปรียบดงัพระนางปรมิตาเช่นกนั 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่ 4) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
นครวัด หรือปราสาทนครวดั กนัสกัครัง้ ปราสาทนครวดั เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของโลก เป็น
หนึง่ในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลก ท่ีถกูบนัทึกให้เป็นมรดกโลกภายใต้ช่ือ "เมืองพระนคร" ตวัเทวสถานถือเป็นท่ีสดุของ



สถาปัตยกรรมเขมร ในสมยัท่ียงัรุ่งเรือง ในอาณาบริเวณปราสาทอนักว้างใหญ่ ได้ถกูก่อสร้างด้วยหินทรายขนาดมหมึา 
น ามาเรียงรายตอ่กนัและสลกัลวดลายอยา่งงดงาม กวา่จะได้หินมาแตล่ะก้อนต้องชกัลากมาจากเขาพนมกเุลน ชึง่อยูห่า่ง

ออกไปถึง 50 กิโลเมตร ต้องใช้แรงงานคนและสตัว์มานบัไมถ้่วน ใช้ชา่งแกะสลกั 5,000 คน ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี การ
จะน าหินขนาดใหญ่แตล่ะก้อนมาสร้างเป็นปราสาทท่ีงดงามได้ขนาดนี ้จะต้องมีการวางผงัแบบแปลนในการก่อสร้างมา
เป็นอย่างดี ซึง่ถือได้ว่าเป็นฝีมือของวิศวกรชัน้เอกในสมยันัน้กนัเลยทีเดียว ตวัปราสาทสงู 60 เมตร ตัง้อยูบ่นฐานสงูตามคติ
ของศนูย์กลางจกัรวาล ล้อมรอบด้วยปราสาท 5 หลงั มีคนู า้ล้อมรอบตามแบบอยา่งของมหาสมทุรท่ีล้อมรอบเขาพระสเุมรุ 
ก าแพงด้านนอกล้วนแตเ่ป็นงานแกะสลกัเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 และเร่ืองราวจากวรรณคดี
เร่ือง รามายณะ รูปแกะสลกัท่ีมีช่ือท่ีสดุก็คือรูปท่ีเทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรด้วยเขาพระสเุมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันาง
อปัสรอีกถึง 1,635 นาง ท่ีทัง้หมดแตง่กายและทรงผมไมซ่ า้กนัเลย ลองหาดกูนัให้ดีๆ จะมีนางอปัสรท่ียิม้เห็นฟันเพียงองค์
เดียวเทา่นัน้ ปราสาทนครวดัได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี จนเป็นศนูย์กลางทางศาสนาท่ีส าคญัเพียงแหง่เดียวท่ียงัเหลือ
รอดมาจนถึงปัจจบุนั และได้กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศกมัพชูานัน่เอง 
อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต (ANGKOR NIGHT MARKET) อิสระให้ทา่นได้เท่ียวชมพร้อมเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองท่ีมีให้
เลือกมากมายหลายอย่างได้ตามอธัยาศยั 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 แตห่ากเดินไปทางด้านหลงัพระองค์ใหญ่นัน้ นกัทอ่งเท่ียวก็จะได้พบพระนอน ท่ีนอนซอ่น
ตวัอยูด้่านหลงัอยา่งน่าเล่ือมใส ภายนอกอาคารของวดัมีศาลารายท่ีประดบัตกแตง่ด้วยภาพพทุธประวตัซิึ่งเป็นศิลปะแบบ
ใหม่ท่ีศิลปินแนวใหม่ของกมัพชูาสร้างสรรค์ขึน้มีเอกลกัษณ์แตกตา่งตรงเล่นความนนูต ่าท่ีย่ืนออกมาจากฝาผนงัให้ดมีูมิติ
มากขึน้นัน่เอง 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 7 ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตลาดซาจ๊ะ แหล่งซ้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ เป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมีอาคารร้านค้าท่ีสร้างในยุคท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง 
รูปทรงทางสถาปัตย์ส่วนมากจึงออกไปแนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าพืน้เมืองของเขมร ด้านหน้า
ตลาดจะเป็นผลิตภณัฑ์ของแห้งจากโตนเลสาบ ได้แก่ปลากรอบ หรือปลายา่ง ปลาช่อนแดดเดียว กนุเชียง และปลาท่ีอยูใ่น
โถ เช่นปลาร้า ปลาหมกัชนิดตา่งแบบเขมร  ลกึเข้าไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกัและผลไม้ตา่งๆ บางอย่างก็
น าเข้าจากไทย ส่วนอีกซีกหนึ่งจะเป็นตลาดปลาสดๆท่ีมาจากทะเลสาบโตนเล มีปลาหลากหลายชนิดมาก เด่นๆ ก็มีปลา
เนือ้อ่อน ปลาดกุ ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบริเวณหน้าตลาดจะคึกคกัไปด้วยคนท้องถ่ินและนกัท่อง เท่ียว 
หากมีเวลาก็นา่จะใช้บริการรถสามล้อของเขมรพาเท่ียวรอบเมืองเสียมเรียบในราคาไมแ่พงนกัอีกด้วย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมเรียบ 
15.15 น.    เหนิฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 615 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 

ช่ัวโมง 15 นาที)  
16.35 น. เดนิทางถงึเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจ 

--------------------------- ขอบคณุทกุท่านท่ีใช้บริการ --------------------------- 

  SPiRiT OF CAMBODIA   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



** หมายเหตุ **  
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท/ต่อท่าน 
2. เดก็อายุเกนิ 2 ขวบ เกบ็ทปิ เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  
***ค่าทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน*** 

 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึ
ใช้ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทปิที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ ไกด์+คนขับรถ 
   ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน 
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
 



กรุณาแจ้งรายละเอียด 
กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // 
DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1 อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้
ทางบริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสาร
แล้ว  

 

 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ า
ทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น า้มันท่ียังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระตามวันท่ีใน INVOICE ที่บริษัทก าหนด 
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30วัน คืนเงนิเต็มจ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของจ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิท่ีท่านช าระมาแล้วทุก

กรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ 

การันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ 
รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ
ค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดนิทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 



2. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งาน
เหลือน้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล, ภัยธรรมชาตอัินไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ 
หากท่านใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยว
บางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนด
เดนิทางไปใช้ในครัง้อ่ืนได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่
ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง  



หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

 


