
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนมเปญ – เสยีมเรยีบ 3 วนั 2 คนื 
�ท่องแดนอารยธรรมโบราณ มนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหล 

�พระราชวังเขมรินทร์ พระราชวังมีชีวติแห่งพนมเปญ 

�เยือนคุกตวลสเลงทุ่งสังหาร…โลกไม่มีวันลืม สิ'งเตอืนใจชาวกัมพชูา 

�ชมความยิ'งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหศัจรรย์ของโลก 



 

 

 

 

 

 
   รายการทวัร์ 

 รายการ เช้า เที'ยง เยน็ โรงแรมที'พัก 

1 

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

เจดย์ีเงนิ –  ตลาดชาทะไม 
� � � 

--------- 

2 
  พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ –  ศาลองค์เจ๊ก  

องค์จอม –  ชมโชว์ระบาํอัปสรา � � � 

SALITA HOTEL 
PHNOM PENH 
หรือเทียบเท่า 

3 

นครธม – ปราสาทบันทายศรี –  ปราสาทบายน  
 ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ – สนามบนิเสียมเรียบ 

–  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
� � � 

ANGKOR HOLIDAY 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

กาํหนดการเดนิทาง  **ไม่มีราคาเดก็เนื'องจากเป็นราคาพเิศษแล้ว**     

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่
พกั2ท่าน 
ท่านละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ท่านละ 

 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 (วันวสิาขบูชา) 12,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

19 – 21 พฤษภาคม 2562 (วันวสิาขบูชา) 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 

22 – 24 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

8 – 10 พฤษจกิายน 2562 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
22 - 24 พฤษจกิายน 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 – อนุสาวรีย์อสิรภาพ – วัดพนม 
– คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล –พระเจดย์ีเงนิ –  ตลาดชาทะไม 

 

��.�� น. พร้อมกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมือง ชั �น � อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิ  
 THAI AIR ASIA เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
 โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA ใช้เครื�อง AIRBUS A319/A320 จํานวน 142-158 ที�นั�งจดัที�นั�งแบบ �-�  

(นํ �าหนกักระเป๋า C� กก./ทา่น หากต้องการซื �อนํ �าหนกัเพิ�ม
ต้องเสียคา่ใช้จ่าย) 

07.10 น.      ออกเดนิทางสู ่เมืองพนมเปญ โดยสายการบนิแอร์เอเซีย 

เที'ยวบนิที' FD 608 (ใช้เวลาบนิ 1 ชั'วโมง กับ 15 นาท)ี 
08.25 น.        เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ (โปเชนตง) ผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองเป็นที�เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ�นที�กัมพูชา 
เท่ากบัประเทศไทย) 

☯ท่าอากาศยานนานาชาตพินมเปญ หรือที�เรียกสั �นๆ วา่ “สนามบนิพนมเปญ” แตเ่ดมิมีชื�อวา่ “ท่าอากาศยานนานาชาติ
โป 



 

 

 

 

 

เชนตง” เป็นสนามบินระดบันานาชาติหลกัของประเทศราชอาณาจกัรกมัพชูา (Kingdom of Cambodia) และเป็นสนามบิน
ที� 

ใหญ่ที�สดุของประเทศอีกด้วย โดยให้บริการเที�ยวบินในหลายเส้นทางของเอเชีย สนามบินแห่งนี �เปิดให้บริการมาตั �งแต่ปี 
พ.ศ.  

2538 และมีผู้ โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง อันเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าและการ
ท่องเที�ยว 

ของประเทศ 
☯อนุสาวรีย์อสิรภาพ  (INDEPENDENCE MONUMENT) อนสุาวรีย์เอก
ราชและสวนสาธารณะแห่งนี � ถกูสร้างขึ �นในปี 1958 เพื�อฉลองเอกราชของ
กมัพชูาจากฝรั�งเศส ตั �งอยูบ่นสี�แยกของถนนนโรดมสีหนใุจกลางกรุงพนมเปญ 
อนสุาวรีย์เอกราชออกแบบโดยสถาปนิกชาวกมัพชูา VANN MOLYVANN 
อนสุาวรีย์สร้างตามแบบศลิปะขอม ด้านบนสลกัลวดลายดอกบวัตมูประดบั
ด้วยหวัพญานาคโดยเลียนแบบมาจากนครวดั อนสุาวรีย์เอกราชแห่งนี �ยงัใช้
เป็นสญัลกัษณ์แห่งการสิ �นสดุของสงครามในกมัพชูาอีกด้วย 
☯วัดพนม  (WAT PHNOM) ตั �งอยูที่�เมืองพนมเปญ ประเทศกมัพชูา เป็นหนึ�งในวดัที�มีประวตัศิาสตร์ยาวนานที�สดุของ
กมัพชูา ตั �งอยูบ่นภเูขาสงู Cl เมตรและถกูโอบล้อมด้วยสีเขียวของต้นไม้โบราณ มีประตทูางเข้าหนัไปทางทิศตะวนัออก โดย
มีตํานานเลา่วา่ เมื�อ m�� ปีก่อน มีหญิงสงูวยัชื�อยายเปญ ได้พบขอนไม้ลอยนํ �ามาตามแมนํ่ �าโขง เมื�อเข้าไปดจูงึพบ
พระพทุธรูปห้าองค์ประดษิฐานอยูใ่นโพรงขอนไม้นั �น ยายเปญจงัอญัเชิญขึ �นมาบนฝั�ง แล้วก่อนเนินดนิสงูถึง Cl เมตรเพื�อ
สร้างวดัสําหรับประดษิฐานพระพทุธรูปทั �งห้าองค์ ชาวบ้านจงึเรียกวดัแห่งนี �วา่วดัยายพนมเปญ ซึ�งแปลวา่วดัเขายายเปญ 
จงึเป็นที�มาของชื�อ “พนมเปญ” สว่นวดัพนมยาเปญ ปัจจบุนัถกูเรียกสั �นๆวา่ “ วดัพนม”  
☯พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ (TUOL SALENGGENOCIDE MUSEUM)  หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ที�ถูกจารึก

ความ 
เจ็บปวดไว้ให้ลกูหลานชาวกมัพชูาได้ศกึษาเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที�20 ไว้อยา่งละเอียด  เรื�องราวของจาก

ปี  
1975 ที�กองกําลงัพลของพลพต ผู้ นําเผดจ็การสงัคมนิยมในสมยันั �น  ทําการ 
เข้ายดึโรงเรียนมธัยม Tuol Svay prey  โรงเรียนถกูยดึและเปลี�ยนเป็น  
Security Prison 21  นั�นหมายถึง คกุความมั�นคงหมายเลข 21  หรือที�เรียกวา่  
S-21  ซึ�งก็คือศนูย์กกักนัที�น่ากลวัที�สดุ  กองทพัเขมรแดงได้ใช้ที�นี�เป็นที�ทรมาน 
และสงัหารผู้คน กวา่ 17,000 ราย  ปัจจบุนั S-21 ได้ถกูจดัเป็นสถานที�แสดง 
ประวตัศิาสตร์อนัโหดเหี �ยมเพื�อเป็นอนสุรณ์รําลกึถึงเหยื�อผู้ เคราะห์ร้ายที� 
เสียชีวิตกบัเหตกุารณ์อนัโหดร้าย    ในปี 1979 เมื�อกองทพัเวียดนามได้ปลด 
แอกกรุงพนมเปญ พบผู้รอดชีวิตจากเหตกุารณ์อนัโหดร้าย 7คนเท่านั �น  



 

 

 

 

 

พวกเขมรแดงไว้ชีวิตพวกเขา เพียงเพราะต้องการใช้ประโยชน์จากทกัษะที�พวกเขามี เช่น การถ่ายภาพวาดภาพ และนั�นเป็น 
ความโหดร้ายทารุนที�พวกเขมรแดงได้ทิ �งหลกัฐานภาพถ่ายจากความโหดร้ายไว้ให้ ในพิพิธภณัฑ์แห่งนี �จงึมีภาพถ่ายจาก 
เหตกุารณ์มากมายแสดงไว้ให้นกัท่องเที�ยวและผู้สนใจได้เข้าชมเรื�องราว 
---------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
กลางวัน � บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื aอที' 1) 

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

☯พระราชวังหลวง สร้างขึ �นตามรูปแบบศลิปะเขมรโดยความช่วยเหลือของฝรั�งเศสในปี 1866 และใช้เป็นที�ประทบัของเจ้า
นโรดมสีหน ุนบัจากที�เสดจ็กลบัคืนสูก่รุงพนมเปญในปี 1992 เป็นต้นมา สถานที�
สว่นใหญ่ภายในเขตพระราชวงัเปิดให้เข้าชมได้ ยกเว้นเขตหวงห้ามบางเขต เช่น 
เขตพระราชฐานที�ประทบั ประกอบด้วยกลุม่สิ�งก่อสร้างที�เป็นที�ประทบัของ
ราชวงศ์แห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา ชื�อเตม็ในภาษากมัพชูา คือ “เปรี{ยะบรมเรีย
เชียแวงจกัตมุกุ” (พระบรมราชวงัจตมุขุ) พระราชวงัหลวงในกรุงพนมเปญมี
อาคารที�แตกตา่งกนัอาธิ เช่น 
☯พระที�นั�งจนัทรฉายา มีรูปแบบเป็นศาลาโถง ตั �งอยูไ่มไ่กลจากพระราชวงั
หลวง ใช้เป็นสถานที�แสดงนาฏศลิป์เขมรโบราณ ในพระราชพิธีขึ �นครองราชย์ หรือพธีิเฉลมิฉลองตา่งๆ และเป็นเอกลกัษณ์
หนึ�งของพระราชวงัหลวงแหง่นี � 
☯พระที�นั�งเทวาวนิิจฉยั (ท้องพระโรง) ตั �งอยูต่รงกลาง ในปัจจบุนั สถานที�แหง่นี � ใช้สําหรับงานพระราชพธีิตา่งๆ เช่น พระ
ราชพิธีขึ �นครองราชย์ หรือพระราชพธีิอภิเษกสมรส และเป็นที�เสดจ็ออกรับสาส์นตราตั �งจากเอกอคัรราชฑตูของตา่งชาต ิ
☯พระที�นั�งนโปเลียนที� � เป็นตําหนกัที�จกัรพรรดนิโปเลียนที� � สร้างประทานแดจ่กัรพรรดนีิเออเชนี ตอ่มาองค์จกัรพรรดดินีิ
มีรับสั�ง ให้รื �อถอดออกเป็นชิ �นๆ สง่ลงเรือมาประกอบขึ �นใหมเ่ป็นของขวญัถวายแดส่มเดจ็พระนโรดมที�กรุงพนมเปญใน 
ทศวรรษที� }~l� 
☯พระราชวงัเขมรินทร์ สร้างขึ �นราวปลายศตวรรษที� }� ถึงต้นศตวรรษที� C� ตามรูปแบบศลิปะเขมร มีความคล้ายคลงึกบั
พระบรมมหาราชวงัของไทย 
☯ตลาดชาทะไม หรือตลาดใหม ่(CENTRAL MARKET) สร้างขึ �นเมื�อปี 1937 ตั �งแตส่มยัเป็นอาณานิคมของฝรั�งเศส 
ร้านค้าสว่นใหญ่ขายสนิค้าประเภทเสื �อผ้าและเครื�องใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงของฝากอีกด้วย 
---------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
เยน็ �บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มื aอที' 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
☯จากนั �นนําท่านสูที่�พกั  � พักที' SAMNANG LAOR HOTEL PHNOM PENH หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

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

 

วันที'สอง พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊กองค์จอม – ชมโชว์ระบาํอัปส
รา 

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื aอที' 3) 

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

หลงัอาหารเช้านําทา่นเดนิทางสู ่เมืองเสียมเรียบ ชมววิทิวทศัน์และวิถีชีวิตชาวกมัพชูาระหวา่งเส้นทาง (ระยะทาง 350 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชั'วโมง) 

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

กลางวัน � บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื aอที' 4) 

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



 

 

 

 

 

☯โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถงึแมนํ่ �าใหญ่ สว่นสาบหมายถงึไมเ่คม็ เนื�องจากโตนเลสาบเป็นพื �นที�นํ �าทว่มที�
เกิดจากแมนํ่ �าโขง อีกทั �งยงัมีแมนํ่ �าสําคญัคือแมนํ่ �าเสียมเรียบไหลลงสูโ่ตนเลสาบ มีพื �นที�มีขนาดใหญ่ประมาณ 2,700 ตร.
กม. ในหน้านํ �าน้อย และขนาดใหญ่มากถงึ 16,000 ตร.กม. ในหน้านํ �าหลาก พดัพาเอาสายแร่ธาตไุหลลอ่งมาจากเมืองจีน
ผา่นแมนํ่ �าโขงลงพกัไว้ที�โตนเลสาบ ก่อนจะไหลออกทะเลจีนใต้ทางตอนใต้ของกมัพชูา ความยิ�งใหญ่ของพื �นที�ทะเลสาบ
ขนาดที�หน้านํ �าน้อยยงัใหญ่กวา่เกาะภเูก็ตตั �งเกือบ 5 เท่า อีกทั �งยงัเป็นแหลง่ชมุชนกลางนํ �าให้ชาวบ้านได้ปลกูเรือนอยูอ่าศยั
และใช้ชีวิตทั �งชีวิตอยูก่ลางโตนเลสาบมาเป็นเวลายาวนานอีกด้วย 

 
☯ศาลองค์เจ๊กองค์จอม เป็นที�รู้จกัในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัที� 2 มีธิดาอยู ่2 พระองค์ ดํารงตําแหนง่แมท่พั มี
ความสามารถในเรื�องของการรบเป็นอยา่งมากเป็นที�เกรงขามของข้าศกึศตัรู เป็นผู้ ที�มีจิตใจงดงามเป็นอยา่งมากในยาม
วา่งเว้นจากศกึสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนที�ไมไ่ด้ทําความผิดที�ร้ายแรงมาก พระองค์ก็จะขออภยัโทษให้  จงึเป็นที�เคารพ
รัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีตอ่มา กมัพชูาเปลี�ยนมานบัถือศาสนาพทุธ และได้มีการศกึษา
ประวตัขิองเจ้าเจกและเจ้าจอม และเห็นวา่เป็นบคุคลตวัอยา่งที�ประพฤตตินดีมาก จงึได้มีการสร้างรูปเคารพ เป็นองค์ใหญ่
แทนเจ้าเจก องค์เลก็แทนเจ้าจอม สมยัก่อนเจ้าเจกเจ้าจอมไมไ่ด้ประดิษฐานอยูบ่ริเวณนี � อยูใ่นนครวดั คนโบราณเลยย้ายมา
อยูที่�นี� เพื�อความสะดวกในการเคารพบชูา 
---------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
เยน็ �บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มื aอที' 5)บริการอาหารคํ'าแบบบุฟเฟ่ต์ อิ'มอร่อยกับอาหาร
นานาชาตชินิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบาํอัปสร ศิลปะพื aนเมืองของกัมพูชาที'เป็นการแสดงที'สวยงาม ให้ทุก
ท่านได้เก็บภาพเป็นที'ระลึกไว้เป็นความทรงจาํที'ด ี



 

 

 

 

 

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

--- 
☯จากนั �นนําท่านสูที่�พกั  � พักที' ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY HOTELหรือเทยีบเท่า 
---------------------------------------------------------------------------------------------

--- 



 

 

 

 

 

 

วันที'สาม         นครธม – ปราสาทบนัทายศรี –  ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาด
ซาจ๊ะ – สนามบนิเสียมเรียบ –  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)   

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื aอที' 6) 

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

☯นครธม นครธมมีความหมายวา่เมืองใหญ่ (ธม แปลวา่ ใหญ่) นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสดุท้ายและเมืองที�เข้มแข็ง
ที�สดุของอาณาจกัรขะแมร์ สถาปนาขึ �นในปลายคริสต์ศวรรษที� 
12 โดยพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 มีอาณาเขตครอบคลมุพื �นที� 9 
ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมี
สิ�งก่อสร้างมากมายนบัแตส่มยัแรกๆ และที�สร้างโดยพระเจ้า
ชยัวรมนัที� 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลกั
ของพระเจ้าชยัวรมนั เรียกวา่ ปราสาทบายน และมีพื �นที�สําคญั
อื�น ๆ รายล้อมพื �นที�ชยัภมูิถดัไปทางเหนือ จดุเดน่ที�สดุคือทางเข้า



 

 

 

 

 

ด้านใต้ ที�มีลกัษณะเป็นหน้า 4 หน้า ก่อนจะเข้าสูบ่ริเวณนี � จะเป็นแถวของยกัษ์ (อสรู) ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้าย 
เรียงรายแบกพญานาคอยูส่องข้างสะพาน เมื�อเข้าสูใ่จกลางนครธมจะพบสิ�งก่อสร้างตา่งๆ บริเวณประตดู้านใต้นี �ได้รับการ
อนรัุกษ์ฟื�นฟไูว้ได้ดีกวา่บริเวณอื�น ๆ อีก 3 ด้าน 
☯ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปราสาทหินที�ถือได้วา่งดงามที�สดุในประเทศกมัพชูา มีความกลมกลืนอยา่ง
สมบรูณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที�สร้างเสร็จแล้วกวา่ }��� ปี แตล่วดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้างเสร็จใหม ่ๆ 
ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา่ บนัเตียไสร หมายถงึ ปราสาทสตรีหรือปอ้มสตรี อยูห่า่งจากตวัเมืองเสียม
เรียบไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ �� กิโลเมตร ใกล้กบัแมนํ่ �าเสียมเรียบในบริเวณที�เรียกวา่ อิศวรปรุะ หรือเมือง
ของพระอิศวรนั�นเอง 
☯ปราสาทบายน ปราสาทบายนอยูใ่นบริเวณใจกลางของนครธม สร้างในปีพทุธศตวรรษที� 18 รัชสมยัของพระเจ้าชยัวร

มนัที� 7 เป็นศลิปะแบบบายน ศาสนาพทุธนิกายมหายาน ปราสาทบายน
เป็นปราสาทหลวงประจํารัชสมยัพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 ปราสาทบายนถกู
สร้างโดยการนําหินมาวางซ้อนๆ กนัขึ �นเป็นรูปร่าง แม้จะเป็นปราสาทไม่
ใหญ่โตเทา่นครวดั แตมี่ความแปลกและดลีู �ลบัทั �งปราสาทมีแตใ่บหน้าคน 
หากขึ �นไปยืนอยูภ่ายในปราสาทนี �ไมว่า่มมุไหนก็หาได้รอดหลดุพ้นจาก
สายตาเหลา่นี �ได้เลย คนสว่นมากเชื�อกนัวา่ยิ �มบายนคือการจําลองใบหน้า
ของพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 มาไว้บนยอดปรางค์ทั �ง 4 ทิศ โดยสายตาที�มอง
ลงตํ�านั �นเป็นการมองราษฎร สว่นจํานวนปรางค์ 54 ยอดที�มีแตด่ั �งเดมินั �น

แทนจํานวนจงัหวดั 54 จงัหวดัที�พระเจ้าชยัวรมนัที� 7 ปกครองในยคุนั �น 

☯ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหมจดัได้วา่เป็นวดัในพทุธศาสนา
และเป็นวหิารหลวงในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 ทางเข้าประกอบด้วยโคปรุะ
ชั �นนอกและชั �นใน บริเวณผนงัที�อยูเ่ชื�อมระหวา่งโคปรุะชั �นนอกและชั �นในมี
การสลกัภาพตามคตธิรรมของพทุธศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแห่งนี �ถกู
สร้างขึ �นในปี พ.ศ. 1729 เพื�ออทิุศให้แก่พระราชมารดาของพระเจ้าชยัวรมนัที� 
7 คือพระนางชยัราชจฑุามณีผู้ เปรียบประดจุกบัพระนางปรัชญาปรมิตา ซึ�ง
หมายถงึเมื�อพระองค์เป็นอวตารของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระราช
มารดาของพระองค์จงึเปรียบดงัพระนางปรมิตาเช่นกนั 

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

กลางวัน � บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มื aอที' 7) 

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



 

 

 

 

 

☯นครวัด หรือปราสาทนครวดั กนัสกัครั �ง ปราสาทนครวดั เป็นสิ�งก่อสร้างทางศาสนาที�มีขนาดใหญ่ที�สดุของโลก เป็นหนึ�ง
ในเจ็ดสิ�งมหศัจรรย์ของโลก ที�ถกูบนัทกึให้เป็นมรดกโลกภายใต้ชื�อ "เมืองพระนคร" ตวัเทวสถานถือเป็นที�สดุของ
สถาปัตยกรรมเขมร ในสมยัที�ยงัรุ่งเรือง ในอาณาบริเวณปราสาทอนักว้างใหญ่ ได้ถกูก่อสร้างด้วยหินทรายขนาดมหมึา 
นํามาเรียงรายตอ่กนัและสลกัลวดลายอยา่งงดงาม กวา่จะได้หินมาแตล่ะก้อนต้องชกัลากมาจากเขาพนมกเุลน ชึ�งอยูห่่าง
ออกไปถึง 50 กิโลเมตร ต้องใช้แรงงานคนและสตัว์มานบัไมถ้่วน ใช้ช่างแกะสลกั 5,000 คน ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี การจะ
นําหินขนาดใหญ่แตล่ะก้อนมาสร้างเป็นปราสาทที�งดงามได้ขนาดนี � จะต้องมีการวางผงัแบบแปลนในการก่อสร้างมาเป็น
อยา่งดี ซึ�งถือได้วา่เป็นฝีมือของวิศวกรชั �นเอกในสมยันั �นกนัเลยทีเดียว ตวัปราสาทสงู 60 เมตร ตั �งอยูบ่นฐานสงูตามคตขิอง
ศนูย์กลางจกัรวาล ล้อมรอบด้วยปราสาท 5 หลงั มีคนํู �าล้อมรอบตามแบบอยา่งของมหาสมทุรที�ล้อมรอบเขาพระสเุมรุ 
กําแพงด้านนอกล้วนแตเ่ป็นงานแกะสลกัเกี�ยวกบัพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสริุยวรมนัที� 2 และเรื�องราวจากวรรณคดีเรื�อง 
รามายณะ รูปแกะสลกัที�มีชื�อที�สดุก็คือรูปที�เทวดากบัอสรูกวนเกษียรสมทุรด้วยเขาพระสเุมรุ และยงัมีรูปแกะสลกันางอปัสร
อีกถึง 1,635 นาง ที�ทั �งหมดแตง่กายและทรงผมไมซํ่ �ากนัเลย ลองหาดกูนัให้ดีๆ จะมีนางอปัสรที�ยิ �มเห็นฟันเพียงองค์เดียว
เท่านั �น ปราสาทนครวดัได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี จนเป็นศนูย์กลางทางศาสนาที�สําคญัเพียงแห่งเดียวที�ยงัเหลือรอดมา
จนถงึปัจจบุนั และได้กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศกมัพชูานั�นเอง 

 
☯ตลาดซาจ๊ะ แหล่งซ้อปปิ �งที�มีชื�อเสียงที�สดุ เป็นตลาดเก่าแก่ ที�มีอาคารร้านค้าที�สร้างในยุคที�ฝรั�งเศสเข้ามาปกครอง 
รูปทรงทางสถาปัตย์สว่นมากจงึออกไปแนวยโุรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขายที�ระลกึที�เป็นสนิค้าพื �นเมืองของเขมร ด้านหน้าตลาด
จะเป็นผลติภณัฑ์ของแห้งจากโตนเลสาบ ได้แก่ปลากรอบ หรือปลายา่ง ปลาช่อนแดดเดียว กนุเชียง และปลาที�อยูใ่นโถ เช่น
ปลาร้า ปลาหมกัชนิดต่างแบบเขมร  ลึกเข้าไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกัและผลไม้ต่างๆ บางอย่างก็นําเข้า
จากไทย ส่วนอีกซีกหนึ�งจะเป็นตลาดปลาสดๆที�มาจากโตนเลสาบ มีปลาหลากหลายชนิดมาก เดน่ๆ ก็มีปลาเนื �ออ่อน ปลา



 

 

 

 

 

ดกุ ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบริเวณหน้าตลาดจะคกึคกัไปด้วยคนท้องถิ�นและนกัท่องเที�ยว หากมีเวลาก็น่าจะ
ใช้บริการรถสามล้อของเขมรพาเที�ยวรอบเมืองเสียมเรียบในราคาไมแ่พงนกัอีกด้วย  

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

เยน็ �บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มื aอที' 8) 

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

 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิสียมเรียบ 
22.05 น.    เหนิฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เที'ยวบนิที' FD 619 (ใช้เวลาบนิประมาณ d ชั'วโมง 

1e นาท)ี  
23.10 น. เดนิทางถงึเมืองไทย พร้อมกับความประทบัใจ 

--------------------------- ขอบคณุทกุทา่นที�ใช้บริการ --------------------------- 

☺☺☺☺☺☺☺☺  SPiRiT OF CAMBODIA  ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

** หมายเหตุ **  
d. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ'นท่านละ 600 บาท/ต่อท่าน 
g. เดก็อายุเกิน g ขวบ เกบ็ทปิ เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อd.  
***ค่าทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน*** 

 
อัตราค่าบริการรวม 

�ค่าตัhวเครื'องบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลับ พร้อมคณะชั aนทศันาจรตามรายการ  

�ค่านํ aาหนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 

�ค่าที'พกัตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที'ระบุหรือเทยีบเท่า 

�ค่าอาหารตามที'ระบุอยู่ในรายการ 

�ค่าจ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถิ'น 

�ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที'ยวที'ระบุตามรายการ 

�ค่าเข้าชมสถานที'ต่าง ๆ ที'ระบุอยู่ในรายการ 

�ค่าประกันภยัการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื'อนไข
กรมธรรม์ 

 



 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
� กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี'ยนแปลงหรือต้องซื aอตัhวเดี'ยวทั aงนี aขึ aนอยู่ กับเงื'อนไขสายการบนิ 
�ค่านํ aาหนักสัมภาระนํ aาหนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที'ระบุไว้  
�ค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกจากรายการที'ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอนิเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
�ค่าอาหารและเครื'องดื'ม นอกเหนือจากที'ระบุในรายการ 
�ค่าทาํหนังสือเดนิทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื'นๆที'พงึใช้
ประกอบส่วนตวั 
�ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที' นอกเหนือที'ระบุไว้ตามรายการ 
�ค่าภาษีมูลค่าเพิ'ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที'จ่าย 3%  
�ค่าทปิที'ระบุไว้ ชัดเจน สาํหรับ ไกด์+คนขับรถ 
   ท่านละ 600 บาท/ท่าน 
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

�กรุณาระบุลักษณะห้องที'คุณต้องการเพื'อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตยีง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตยีงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตยีงเดี'ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตยีง +1 เตยีงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ให้กับผู้เข้าพกั 
�หากท่านไม่ทานอาหารมื aอใดมื aอหนึ'ง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธิrในการเปลี'ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที'มีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
� กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1 อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจทาํให้ทาง
บริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทนั ต้องขออภยัในความไม่สะดวก  
�ไม่สามารถเปลี'ยนแปลงรายชื'อผู้เดนิทาง เลื'อนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากทาํการออกตัhวโดยสารแล้ว  

 
เงื'อนไขการจองทวัร์  
d.กรุณาชาํระมัดจาํท่านละ 5,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิrในการคืนมัดจาํทั aงหมด 
เนื'องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตัhวเครื'องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที'เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนํ aามันที'ยัง
มิได้ชาํระ ค่าทวัร์ส่วนที'เหลือ กรุณาชาํระตามวันที'ใน INVOICE ที'บริษัทกาํหนด 
2.ส่งหลักฐานการชาํระเงนิ ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั'นอื'นๆ ตามช่องทางที'ท่านสะดวก 
t.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที'มองเหน็ข้อมูลชัดเจน ในช่องทางที'สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที'บริษัทฯ 

 
เงื'อนไขการยกเลิกทวัร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดนิทาง 30วัน คืนเงนิเตม็จาํนวนที'ท่านได้ชาํระมาแล้ว  



 

 

 

 

 

2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของจาํนวนที'ท่านได้ชาํระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิrในการคืนเงนิที'ท่านชาํระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที'เดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที'ต้องการันตมัีดจาํกับสายการบนิ หรือกรุ๊ปที'ทกีาร กา

รันตค่ีามัดจาํที'พักโดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ 
รวมถงึเที'ยวบนิพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจาํ หรือค่า
ทวัร์ทั aงหมดเนื'องจากตัhวเป็นการเหมาจ่ายในเที'ยวบนินัaนๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 

2. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

 
เงื'อนไขการให้บริการ 

� เที'ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที'ยว สามารถเปลี'ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์
ของผู้เดนิทางเป็นสาํคัญ 

� บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพื'อท่องเที'ยวเท่านั aน  

� หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6 เดอืนและไม่สามารถเดนิทางได้) 

�บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล, ภยัธรรมชาตอัินไม่สามรถควบคุมได้  

� บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที'ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที'กรมแรงงานทั aงจากไทยและต่างประเทศ ซึ'งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทวัร์ที'ท่านได้ชาํระมาเรียบร้อยแล้ว 

� เนื'องจากการซื aอขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทาํการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หาก
ท่านใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื aอ ไม่พักที'เดยีวกับที'จัดไว้ ไม่เที'ยวบาง
รายการ  

�บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกดิสิ'งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที'เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที'ยวเอง หรือในกรณีที'กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบนิ 

� กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตัhวโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื'อนกาํหนดเดนิทาง
ไปใช้ในครัaงอื'นได้ 



 

 

 

 

 

� รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที'ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี'ยน รายการ อาหาร ที'พกั สถานที'
ท่องเที'ยว เพื'อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัaน โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า เพื'อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ'งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

� เมื'อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทั aงหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื'อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที'ได้ระบุไว้ข้างต้นนี aแล้วทั aงหมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตวัท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน x เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื'อนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื'อผลประโยชน์ของท่าน 

 
 


