


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินพนมเปญ	-	พระบรมราชวังจตุมุขสิริ
มงคล	-	เจดียเงิน	-	พิพิธภัณฑแหงชาติ	-	คุกตวลสเลง	-	ตลาดซาทะไม

RIVER	PALACE
HOTEL	ระดับ	4
ดาว	หรือเทียบ
เทา

2 เสียมเรียบ	-	ศาลองคเจก	องคจอม	-	โตนเลสาป	-	ระบําอัปสรา
CITY	ANGKOR
HOTEL	ระดับ	4
ดาว	หรือเทียบ
เทา

3 ปราสาทบันทายสรี	-	เมืองนครธม	-	ปราสาทบายน	-	ปราสาทตา
พรหม	-	ปราสาทนครวัด	-	สนามบินเสียมเรียบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

26	ส.ค.	60	-	28	ส.ค.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 2,900	บาท

26	ส.ค.	60	-	28	ส.ค.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 2,900	บาท



ชวงเชา	
04.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	F	เช็ค

อินกรุปของสายการบิน	บางกอกแอรเวย	(BANGKOK	AIRWAYS)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

06.20	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	โดยสายการบิน	บางกอกแอรเวย	เที่ยวบินที่
PG927	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.10	ชัว่โมง

07.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติพนมเปญ	(โปเชนตง)	ประเทศกัมพูชา	ผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร	รับกระเปาสัมภาระ	จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง	พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
หรือที่ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแหงน้ีวา	"พระราชวังเขมรินทร"	พระราชวังหลวงในพนมเปญน้ันสรางขึน้
ตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความชวยเหลือของฝรั่งเศสในปี	1866	และใชเป็นที่ประทับของเจานโรดมสีหนุ	นับจา
กะบาทสมเด็จพระนโรดม	พรหมบริรักษ	ที่เสด็จกลับคืนสูกรุงพนมเปญในปี	1992	สถานที่สวนใหญภายในเขต
พระราชวังเปิดใหเขาชมได
นําทานชม	วัดพระแกว	ซึ่งชาวกัมพูชาเรียกวา	เจดียเงิน	(Silver	Pagoda)	นมัสการพระแกวมรกตของ

เขมร	ซึ่งสรางตามแบบพระแกวมรกตของไทย	แตของเขมรเป็นแกวหลอ	และจุดที่นาสนใจก็คือ	พื้นภายในพระ
อุโบสถปูดวยกระเบื้องที่ทําจากเงินแทๆ	ถึง	5,329	แผน	มีน้ําหนักรวมกันถึง	5,000	ตัน
นําทานชม	พิพิธภัณฑแหงชาติ	ตัวตึกเป็นพลับพลาสีแดง	สรางขึน้ในปี	1918	ภายในจัดแสดงงานศิลปะ

เขมรและรวบรวมโบราณวัตถุของกัมพูชาในยุคตางๆ	อาทิเชน	รูปสลักเศียรพระเจาชัยวรมันที่	7	ทานจะประทับ
ใจตั้งแตตัวอาคารดานนอกและความงามของเทวรูปแกะสลักขนาดใหญที่งดงามราวกับมีเทพองคมาประทับยืน
อยูเบื้องหนา	และยังเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุรูปหลอพระนารายณบรรทมสินธุสําริดซึ่งขุดพบที่ปราสาทแมบุญ
ตะวันตกในเมืองพระนคร	และโบราณวัตถุ
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	คุกตวลสเลง	อนุสรณแหงความโหดรายของเขมรแดง	สถานที่กักขังนักโทษทางการเมืองในยุค

สงครามฆาลางเผาพันธุของเขมรแดง	แตเดิมเป็นโรงเรียนที่สอนในระดับชั้นประถม	แตถูกยึดใชเป็นสถานที่
บัญชาการนําโดย	พล	พต	ปัจจุบันอาคารแหงน้ีไดจัดเป็นพิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวที่หลงเหลือจากอดีต	ภายในมี
ภาพถายของเหยื่อที่ถูกสังหารและอาวุธที่ใชในการทรมานจัดแสดงอยู	ภายหลังจากเขมรแดงหมดอํานาจลงในปี
1978	แหงน้ีไดมีการชุดกะโหลกศีรษะของเหยื่อกวา	8,000	ชิ้น	ขึน้มาและบางสวนไดจัดแสดงไว	ณ	ที่แหงน้ี	เพื่อ
เตือนใจถึงอดีตของการกระทําของน้ํามือมนุษยดวยกัน
นําทานเดินทางตอไปยัง	(ตลาดซาทะไม)	Central	Market	ความมีชีวิตชีวาของพนมเปญมีเสนหอยูที่ตลาด

ซึ่งเต็มไปดวยสินคาราคาถูก	ตลาดแหงแรกที่นักทองเที่ยวจะตองไปก็คือตลาดใหม	(ซาทะไม)	สรางขึน้เมื่อปี
1937	สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส	เป็นตึกแบบอารตเตโกซึ่งมีเพดานสูง	สวนใหญจะขายสินคาประเภท
เครื่องประดับ	อัญมณี	เสื้อผาและเครื่องใชในครัวเรือน	ผาไหมลายพื้นเมือง	สินคาของฝากทั้งประเภทของกิน
ของใช	อุปกรณอิเล็กทรอนิกส	เสื้อผา	นาฬิกา	กระเปา	เป็นตน
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	RIVER	PALACE	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองพนมเปญ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เป็นทาอากาศยานหลักของกัมพูชา	ตั้งอยูหางจากใจกลางกรุงพนมเปญไปทาง
ตะวันตก	7	กิโลเมตร

เป็นพระราชวังที่ตั้งอยูในกรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	เป็นสิ่งกอสรางที่มี
ความซับซอน	ซึ่งเป็นพระที่น่ังของพระมหากษตัริยแหงกัมพูชา	ชาวไทยมัก
เรียกพระราชวังแหงน้ีวา	"พระราชวังเขมรินทร"

วัดพระแกว	ซึ่งชาวกัมพูชาเรียกวา	เจดียเงิน	(Silver	Pagoda)	นมัสการพระ
แกวมรกตของเขมร	ซึ่งสรางตามแบบพระแกวมรกตของไทย	แตของเขมรเป็น
แกวหลอ	และจุดที่นาสนใจก็คือ	พื้นภายในพระอุโบสถปูดวยกระเบื้องที่ทําจาก
เงินแทๆ	ถึง	5,329	แผน	มีน้ําหนักรวมกันถึง	5,000	ตัน

เป็นพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในพมา	และยังเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่มีคอลเล็คชั่นข
องศิลปะของพมาจัดแสดงอยูเยอะที่สุดในโลก	ตั้งอยูที่กรุงพนมเปญ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

คุกตวลสเลง	อนุสรณแหงความโหดรายของเขมรแดง	สถานที่กักขังนักโทษ
ทางการเมืองในยุคสงครามฆาลางเผาพันธุของเขมรแดง	แตเดิมเป็นโรงเรียน
ที่สอนในระดับชั้นประถม	แตถูกยึดใชเป็นสถานที่บัญชาการนําโดย	พล	พต
ปัจจุบันอาคารแหงน้ีไดจัดเป็นพิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวที่หลงเหลือจากอดีต
ภายในมีภาพถายของเหยื่อที่ถูกสังหารและอาวุธที่ใชในการทรมานจัดแสดง
อยู	ภายหลังจากเขมรแดงหมดอํานาจลงในปี	1978	แหงน้ีไดมีการชุดกะโหลก
ศีรษะของเหยื่อกวา	8,000	ชิ้น	ขึน้มาและบางสวนไดจัดแสดงไว	ณ	ที่แหงน้ี
เพื่อเตือนใจถึงอดีตของการกระทําของน้ํามือมนุษยดวยกัน

เป็นตลาดที่ตั้งอยูกลางกรุงพนมเปญ	ซึ่งเต็มไปดวยสินคาราคาถูกมากมาย
เป็นตลาดแหงแรกที่นักทองเที่ยวจะตองไป	สวนใหญขายสินคาประเภทเสื้อผา
และเครื่องใชในครัวเรือน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



น้ําหนักสัมภาระขาไป	20	กก.-ขากลับ	20	กก.

	RIVER	PALACE	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานออกเดินทางไปยังเมือง	เสียมเรียบ	ใชเวลาน่ังรถ	5-6	ช.ม.โดยประมาณ
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากนําทานเขาสูตัวเมืองเสียมเรียบ	อีกหน่ึงเมืองสําคัญที่เป็นที่ตั้งของนครวัด	นครธม	และปราสาทสมัย

อาณาจักรขอมโบราณอื่น	ๆ	ที่เป็นสวนหน่ึงของเมืองพระนคร	แหลงมรดกโลกของประเทศกัมพูชา	นําทานสักกา
ระ	ศาลองคเจก	องคจอม	พระพุทธรูปคูพี่นองเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิค์ูบานคูเมือง
ของชาวเสียมเรียบมาอยางชานาน
เดินทางตอไปยัง	โตนเลสาบ	ทะเลสาบน้ําจืด	ลองเรือ	ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต	โตนเลสาบเป็นแมน้ําธรรมชาติ	และเป่ียมดวยระบบนิเวศ	วากันวาโตนเลสาบแหงน้ีน้ันอุดม
ดวยพันธุปลามากกวา	300	ชนิด	บนพื้นที่ประมาณ	7,500	ตารางกิโลเมตร	และมีความยาวถึง	500	กิโลเมตร
โตนเลสาบจึงเป็นลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญที่สุดในประเทศกัมพูชาที่หลอเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยูโดยรอบ
น้ีเป็นพัน	ๆ	คน
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนูอาหารบุฟเฟ ตนานาชาติ	พรอมชมโชว

อัปสราการแสดงนาฎศิลป เขมรโบราณทีง่ดงามและออนชอย
ที่พัก	CITY	ANGKOR	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองเสียมเรียบ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ตัวเมืองเสียมเรียบ	อีกหน่ึงเมืองสําคัญที่เป็นที่ตั้งของนครวัด	นครธม	และ
ปราสาทสมัยอาณาจักรขอมโบราณอื่น	ๆ	ที่เป็นสวนหน่ึงของเมืองพระนคร
แหลงมรดกโลกของประเทศกัมพูชา	เป็นจังหวัดหน่ึงในประเทศกัมพูชา	ตั้งอยู
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ	อยูริมฝ่ังทะเลสาบเขมร	หางจากกรุง
พนมเปญ	314	กิโลเมตร	โดยใชเวลาเดินทางดวยรถยนตประมาณ	5	ชั่วโมง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สักการะ	องคเจ็ก	องคจอม	พระพุทธรูปพี่นองคูบานคูเมืองชาวเสียมเรียบมาชา
นานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร	เปรียบเสมือนศาลหลักเมือง	สิ่ง
ศักดิส์ิทธิค์ูบานคูเมืองของเสียมเรียบ	ชาวบานและนักทองเที่ยวนิยมมากราบ
ไหวสักการะ	ละขอพรองคเจ็กกับองคจอม	เป็นพี่นองกัน	และมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอยางมาก	วันหน่ึงหลังจากไปทําบุญกลับไปก็นอนหลับไมตื่น
ขึน้มาอีก	บิดามารดามีความเสียใจและอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอยางมาก	จึง
ไดสรางพระพุทธรูปขึน้มาสององค	องคใหญนามวาองคเจ็ก	องคเล็กเป็นนอง
นามวาองคจอม	เป็นพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของเมืองเสียมราฐ	ประชาชนที่น่ี
ใหความเคารพนับถืออยางมาก



โตนเลสาบ	ทะเลสาบน้ําจืด	นําทานลองเรือ	ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต	ชมวิถีชีวิตภายในโตนเลสาบ	เป็นแมน้ําธรรมชาติ	และเป่ียม
ดวยระบบนิเวศ	วากันวาโตนเลสาบแหงน้ีน้ันอุดมดวยพันธุปลาชุกชุมมากกวา
300	ชนิด	บนพื้นที่ประมาณ	7,500	ตารางกิโลเมตร	มีความยาวถึง	500
กิโลเมตร	และมีความลึกถึง	10	เมตร	โตนเลสาบจึงเป็นลักษณะภูมิประเทศที่
สําคัญที่สุดในประเทศกัมพูชาที่หลอเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยูโดยรอบน้ีเป็น
พัน	ๆ	คน	ในพื้นที่ของแมน้ําโตนเลสาบมีชาวประมงนับหมื่นชีวิตที่อาศัยอยู	มี
ชุมชนที่เรียกวาหมูบานลอยน้ํา	นอกจากน้ันยังมีโรงเรียน	สํานักงานราชการ
โบสถ	เชนเดียวกันกับชุมชนที่อยูบนบก	ชุมชนน้ีผูคนอยูตามแบบพอเพียงโดย
อาศัยอยูในบานลอยน้ําเคลื่อนที่ไปตามระดับน้ําขึน้ลงของแมน้ําโตนเลสาบ
และประกอบอาชีพประมง	เลี้ยงปลา	ใหทานสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบานรอบๆ
โตนเลสาบ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารบุฟเฟตนานาชาติ	พรอมชมโชวอัปสราการแสดงนาฎศิลปเขมร
โบราณที่งดงามและออนชอย

	CITY	ANGKOR	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ระบําอัปสรา	(Apsara	Dance)	เป็นการแสดงที่ถือกําเนิดขึน้มาไมนานนัก	โดย
เจาหญิงบุปผาเทวี	พระราชธิดาในเจานโรดมสีหนุ	เพื่อเขาฉากภาพยนตรเกี่ยว
กับนครวัด	แตกลายมาเป็นที่จดจําและเป็นระบําขวัญใจชาวพมา	ดวยเครื่อง
ประดับศีรษะและทวงทารายรํา	อันเป็นเอกลักษณที่ถอดแบบมาจากรูปสลัก
หินนางอัปสราในปราสาทนครวัด	ประหน่ึงทําใหนางอัปสราซึ่งเป็นรูปสลักหิน
นับพันปีมีชีวิตขึน้มาผานการแสดงน้ี

ชวงเชา	
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชมปราสาทหินทรายสีชมพู	ปราสาทบันทายสรี	(Banteay	Srei)	ซึ่งมีความหมายวาปราสาท

แหงสตรี	หรือปอมปราการแหงสตรี	ปราสาทน้ีสรางในรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่	4	ปราสาทบันทายสรีไดชื่อวา
เป็น	รัตนชาติแหงปราสาทขอม	เพราะลวดลายสวนใหญเป็นการนําเอาศิลปะยุคเกามาเป็นตนแบบเชน	ลาย
กานขด	ลายกานตอดอก	ลวดลายที่ประดับบนตัวปราสาทมีความออนชอยงดงาม	ชางไดแกะสลักอยางวิจิตร
บรรจง	จนทําใหเหลานางอัสรา	และเทพธิดาที่ประดับบนผนังปราสาทดูราวมีชีวิตจริงๆ
นําทุกทานเดินทาง	รถคณะทัวรจะแลน	ผานชมสะพานนาคราช	สะพานขามเพื่อเขาสูตัวนครธม	ดาน

หน่ึงเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากําลังฉุดนาค	สวนอีกดานหน่ึงเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญมากกวา	5	เทาคนจริง
รวมกันถึง	108	ตน	และผาน	ประตูเมือง	ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตวหันพระพักตรไปทั้ง	4	ทิศที่วิจิตรพิสดารกวา
ในประตูเมืองตางๆ	ที่ทานเคยพบมา	นครธม	(Angkor	Thom)	เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งไดกอ
ตั้งขึน้โดยพระเจาชัยวรมันที่	7	เมื่อพระองคขับไลกองทัพจามออกจากเมืองนครในปี	ค.ศ.	1181	และพระองคได
ขยายบริเวณใกลเคียงของเมืองที่สรางขึน้เป็นกําแพงปอมปราการในแตละดาน	3	กม.

นําทานชม	ปราสาทบายน	ศูนยกลางของอังกอรธมหรือนครธม	ยอดปราสาทขนาดยักษทุกหลังจะแกะสลัก
เป็นรูปเทวพักตร	4	หนา	ผนังดานลางของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง	ซึ่งเป็นภาพแสดงชีวิตประจํา
วันของชาวเขมร	และภาพการสงครามระหวางขอม	(เขมรโบราณ)	กับพวกจาม	(เวียดนามโบราณ)	ซึ่งเปรียบ
เสมือนการบันทึกประวัติศาสตรอันยิ่งใหญเกรียงไกรของเขมรไว
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	ปราสาทตาพรหม	(Ta	Prohm)	เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งรางมานานถึง	500	ปี	สรางขึน้ในปี

พศ.1729	เป็นปราสาทหินในยุคสุดทายของอาณาจักรขอม	สมัยพระเจาชัยวรมันที่	7	ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนา	ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว	ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอัน
เป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ	นิกายมหายาน	ทั้งหนาบัน	และทับหลัง	แตในสมัยพระเจาชัยวรมันที่	8	ที่ทรง



เลื่อมใสในศาสนาฮินดู	ภาพสลักบางภาพไดถูกดัดแปลงใหเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู	สวนพระพุทธรูป	ก็
ถูกดัดแปลงใหเป็นศิวะลึงค
จากน้ันชม	ลานพระเจาขี้เรื้อน	และสวนสําคัญของทริปที่เป็นสิ่งมหัศจรรยของโลกที่	ปราสาทนครวัด

(Angkor	Wat)	ซึ่งสรางในกลางพุทธศตวรรษที่	17	ในรัชสมัยของ	พระเจาสุริยวรมันที่	2	เพื่อบูชาแด	พระวิษณุ
หรือ	พระนารายณ	ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค	ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า	ซึ่งมีความยาวกวา	800	เมตร	ชม
ภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจาสุริยวรมันที่	2
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ
20.55	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	บางกอกแอรเวย	(BANGKOK

AIRWAYS)	เที่ยวบินที่	PG910	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชัว่โมง
22.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นปราสาทหินที่ถือไดวางดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา	มีความกลมกลืน
อยางสมบูรณ	และเป็นปราสาทแหงเดียวที่สรางเสร็จแลวกวา	1000	ปี	แต
ลวดลายก็ยังมีความคมชัด	เหมือนกับสรางเสร็จใหม	ๆ	ปราสาทบันทายศรี
หรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา	บันเตียไสร	หมายถึง	ปราสาทสตรีหรือปอม
สตรี	อยูหางจากตัวเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
30	กิโลเมตร	ใกลกับแมน้ําเสียมเรียบในบริเวณที่เรียกวา	อิศวรปุระ	หรือเมือง
ของพระอิศวร

นครธม	(Angkor	Thom)	เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งไดกอตั้งขึน้
โดยพระเจาชัยวรมันที่	7	เมื่อพระองคขับไลกองทัพจามออกจากเมืองนครในปี
ค.ศ.	1181	และพระองคไดขยายบริเวณใกลเคียงของเมืองที่สรางขึน้เป็น
กําแพงปอมปราการในแตละดาน	3	กม

ปราสาทบายน	เป็นปราสาทหินของอาณาจักรเขมร	อยูในบริเวณของใจกลาง
นครธม	สรางขึน้เป็นวัดประจําสมัยของพระเจาชัยวรมันที่	7	หลังจากที่พระเจา
ชัยวรมันที่	7ทรงไดชัยชนะจากการขับไลกองทัพอาณาจักรจามปา	นับเป็น
ศาสนสถานที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ปราสาทตาพรหม	ซึ่งสรางในปี	พ.ศ.1729	โดยพระเจาชัยวรมันที่	7	เพื่ออุทิศ
ถวายแดพระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา	เป็นปราสาทที่สวยงามและมี
มนตขลังมาก	โดยทางเขาปราสาทจะรมรื่นดวยพรรณไมและประตูทางเขาที่มี
การแกะสลักรูปหนาพระเจาชัยวรมันที่	7	อยูดวย	นําทานเขาชมตัวปราสาทที่
มีตนไมเขาทําลายจนเกิดเป็นศิลปะที่สวยงาม	พรอมชมนางอัปสราที่สวยงาม
นักทองเที่ยวสวนมากใหความสนใจปราสาทน้ีมาก	จากน้ันแวะชม	ผลิตภัณฑ
จาก	หยก	ที่นํามาแปรรูปเป็น	สรอย	แหวน	และเครื่องประดับชนิดตางๆ	เสริม
ดวงชะตา	เครื่องสิริมงคลใหกับชีวิตของทาน



สิ่งมหัศจรรยที่เคยติด	1	ใน	7	ของโลก	ที่	ปราสาทนครวัด	Angkor	Wat	ซึ่ง
สรางขี้นเมื่อประมาณ	พ.ศ.1650-1720	โดยพระเจาสุริยวรมันที่	2	อันยิ่งใหญ
ตระการตาซึ่ง	ถือเป็นสิ่งมหัศจรรยของโลก	ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม
ดวยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนตํ่าบนหินทรายรูปนางอัปสร
หรือนางอัปสรา	ตามระเบียงและหนาของโคปุระ	ซุมประตู	ทุกชั้น	นับหมื่นองค
โดยแตละตนจะมีลักษณะไมเหมือนกันมีทั้งยิ้มเห็นฟันดวยทาทางรายรําใน
แบบตาง	ๆชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค	ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า	การกวน
เกษียรสมุทร	ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิส์ิทธิ	์ชมภาพการยกกองทัพของ
พระเจาสุริยวรมันที่	1	โดยมีภาพกองทัพของ	เสียมกุกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ
พวกเราชาวไทยปรากฏอยูดวย

สนามบินที่ตั้งอยูในจังหวัดเสียมเรียบ	มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของประเทศ
กัมพูชา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่
บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น

11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือ	Double)	ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมีความ
แตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ

15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย	สูญหาย
ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น

16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

17.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน
ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูกับสาย

การบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก	ความขัดของของ	ยาน
พาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได	โปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	15	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
ราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	15	ทาน

**	กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง	**	

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง



2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	เสนทางตามที่ระบุในรายการ	รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน
ไวเรียบรอยแลว
**คาภาษีน้ํามัน	ทีส่ายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2559	และทานตองชําระเพิม่เติม	ในกรณี
ทีท่างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่**

2.	คาที่พัก	2	คืน	หองละ	2	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	20	กก.

7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม
4.	คาทิปไกดและคนขับรถ	400	บาทตอทาน	ตอทริป

หมายเหตุ	**	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ทั้งน้ีขึน้อยูกับสายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก	ความ
ขัดของของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได	โปรแกรมการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอง
เที่ยวบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไม
ถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	15	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	15	ทาน
**	กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง	**
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ	และทีป่ระเทศกัมพูชาปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	8-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง	กรณีถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมีใบรับรองแพทย
จากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคา
ใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท	และคาใชจายอื่นๆ

7.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ



โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


