


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินพนมเปญ	-	พระบรมราชวังจตุมุขสิริ
มงคล	-	เจดียเงิน	-	พิพิธภัณฑแหงชาติ	-	คุกตวลสเลง	-	ตลาดซา
ทะไม

พักที่	RIVER
PALACE	HOTEL
ระดับ	4	ดาวหรือ
เทียบเทา

2 เสียมเรียบ	-	ศาลองคเจก	องคจอม	-	โตนเลสาป	-	ระบําอัปสรา
พักที่	CITY
ANGKOR	HOTEL
ระดับ	4	ดาวหรือ
เทียบเทา

3 ปราสาทบันทายสรี	-	เมืองนครธม	-	ปราสาทบายน	-	ปราสาทตา
พรหม	-	ปราสาทนครวัด	-	สนามบินเสียมเรียบ	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

31	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 ฿19,889 ฿19,889 ฿19,889 ฿2,900



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

เช็คอินกรุปของสายการบิน	บางกอกแอรเวย	(BANGKOK	AIRWAYS)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ	และ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
06.20	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	โดยสายการบิน	บางกอกแอรเวย	เที่ยวบินที่

PG927	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.10	ชั่วโมง(บนเครื่องมีบริการอาหาร	และเครื่องดื่ม)

07.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติพนมเปญ	(โปเชนตง)	ประเทศกัมพูชา	ผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร	รับกระเปาสัมภาระ
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง	พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล	หรือที่ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแหงน้ีวา

"พระราชวังเขมรินทร"	พระราชวังหลวงในพนมเปญน้ันสรางขึน้ตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความชวยเหลือ
ของฝรั่งเศสในปี	1866	และใชเป็นที่ประทับของเจานโรดมสีหนุ	นับจากะบาทสมเด็จพระนโรดม	พรหมบริรักษ	ที่
เสด็จกลับคืนสูกรุงพนมเปญในปี	1992	สถานที่สวนใหญภายในเขตพระราชวังเปิดใหเขาชมได	ใหทานไดเดินชม
อาคารพระราชวังอื่นๆ	เชน	พระที่น่ังจันทรฉายา	พระที่น่ังเทวาวินิจฉยั	(ทองพระโรง)	พระราชวังเขมรินทร
เป็นตน
จากน้ันนําทานชม	วัดพระแกว	ซึ่งชาวกัมพูชาเรียกวา	เจดียเงิน	(Silver	Pagoda)	นมัสการพระแกวมรกต

ของเขมร	ซึ่งสรางตามแบบพระแกวมรกตของไทย	แตของเขมรเป็นแกวหลอ	และจุดที่นาสนใจก็คือ	พื้นภายใน
พระอุโบสถปูดวยกระเบื้องที่ทําจากเงินแทๆ	ถึง	5,329	แผน	มีน้ําหนักรวมกันถึง	5,000	ตัน
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑแหงชาติ	ตัวตึกเป็นพลับพลาสีแดง	สรางขึน้ในปี	1918	ภายในจัดแสดงงาน

ศิลปะเขมรและรวบรวมโบราณวัตถุของกัมพูชาในยุคตางๆ	อาทิเชน	รูปสลักเศียรพระเจาชัยวรมันที่	7	ทานจะ
ประทับใจตั้งแตตัวอาคารดานนอกและความงามของเทวรูปแกะสลักขนาดใหญที่งดงามราวกับมีเทพองคมา
ประทับยืนอยูเบื้องหนา	และยังเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุรูปหลอพระนารายณบรรทมสินธุสําริดซึ่งขุดพบที่
ปราสาทแมบุญตะวันตกในเมืองพระนคร	และโบราณวัตถุที่เป็นหิน,สําริด,ไมแกะสลักตางๆ	อีกมากมาย
รับประทานอาหาร	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
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง	ตลาดซาทะไม	(Central	Market)	ความมีชีวิตชีวาของพนมเปญมีเสนหอยูที่

ตลาด	ซึ่งเต็มไปดวยสินคาราคาถูก	ตลาดแหงแรกที่นักทองเที่ยวจะตองไปก็คือตลาดใหม	(ซาทะไม)	สรางขึน้
เมื่อปี	1937	สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส	เป็นตึกแบบอารตเตโกซึ่งมีเพดานสูง	สวนใหญจะขายสินคา
ประเภทเครื่องประดับ	อัญมณี	เสื้อผาและเครื่องใชในครัวเรือน	ผาไหมลายพื้นเมือง	สินคาของฝากทั้งประเภท
ของกินของใช	อุปกรณอิเล็กทรอนิกส	เสื้อผา	นาฬิกา	กระเปา	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่RIVER	PALACE	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา,	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

พิพิธภัณฑแหงชาติ	ตัวตึกเป็นพลับพลาสีแดง	สรางขึน้ในปี	1918	ภายในจัด
แสดงงานศิลปะเขมรและรวบรวมโบราณวัตถุของกัมพูชาในยุคตางๆ	อาทิเชน
รูปสลักเศียรพระเจาชัยวรมันที่	7	ทานจะประทับใจตั้งแตตัวอาคารดานนอก
และความงามของเทวรูปแกะสลักขนาดใหญที่งดงามราวกับมีเทพองคมา
ประทับยืนอยูเบื้องหนา	และยังเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุรูปหลอพระนารายณ
บรรทมสินธุสําริดซึ่งขุดพบที่ปราสาทแมบุญตะวันตกในเมืองพระนคร	และ
โบราณวัตถุที่เป็นหิน,สําริด,ไมแกะสลักตางๆ	อีกมากมาย

	รับประทานอาหาร	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



ระหวางรอขึ้นเครื่อง	ทานสามารถใชบริการ	เลาจน	ของสายการบินบางกอกแอรเวยไดคะ	มี
อาหารวาง	และน้ําดื่มบริการ
บนเครื่องมีบริการอาหาร	และเครื่องดื่ม

เป็นตลาดที่ตั้งอยูกลางกรุงพนมเปญ	ซึ่งเต็มไปดวยสินคาราคาถูกมากมาย
เป็นตลาดแหงแรกที่นักทองเที่ยวจะตองไป	สวนใหญขายสินคาประเภทเสื้อผา
และเครื่องใชในครัวเรือน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	RIVER	PALACE	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางไปยังเมือง	เสียมเรียบ	ใชเวลาน่ังรถ	5-6	ช.ม.โดยประมาณ
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากนําทานเขาสูตัวเมืองเสียมเรียบ	อีกหน่ึงเมืองสําคัญที่เป็นที่ตั้งของนครวัด	นครธม	และปราสาทสมัย

อาณาจักรขอมโบราณอื่น	ๆ	ที่เป็นสวนหน่ึงของเมืองพระนคร	แหลงมรดกโลกของประเทศกัมพูชา
นําทานสักการะ	ศาลองคเจก	องคจอม	พระพุทธรูปคูพี่นองเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ ์

คูบานคูเมืองของชาวเสียมเรียบมาอยางชานาน
จากน้ันเดินทางตอไปยัง	โตนเลสาบ	ทะเลสาบน้ําจืด	ลองเรือ	ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญที่สุดใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต	โตนเลสาบเป็นแมน้ําธรรมชาติ	และเป่ียมดวยระบบนิเวศ	วากันวาโตนเลสาบแหงน้ีน้ัน
อุดมดวยพันธุปลามากกวา	300	ชนิด	ใหทานสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบานรอบๆ	โตนเลสาบ	นําทานกลับสูตัว
เมือง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนูอาหารปุฟเฟ ตนานาชาติ	พรอมชมโชว

อัปสราการแสดงนาฎศิลป เขมรโบราณทีง่ดงามและออนชอย
ทีพ่ัก	CITY	ANGKOR	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหาร	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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนูอาหารปุฟเฟตนานาชาติ
	พักที่	CITY	ANGKOR	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมปราสาทหินทรายสีชมพู	ปราสาทบันทายสรี	(Banteay	Srei)	ซึ่งมีความหมายวาปราสาทแหง

สตรี	หรือปอมปราการแหงสตรี	ปราสาทน้ีสรางในรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่	4	ปราสาทบันทายสรีไดชื่อวาเป็น
รัตนชาติแหงปราสาทขอม	เพราะลวดลายสวนใหญเป็นการนําเอาศิลปะยุคเกามาเป็นตน
นําทุกทานเดินทางตอไปยังอาณาจักรขอมอันรุงเรือง	รถคณะทัวรจะแลนผานชมสะพานนาคราช	สะพานขาม

เพื่อเขาสูตัวนครธม	ดานหน่ึงเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากําลังฉุดนาค	สวนอีกดานหน่ึงเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาด
ใหญมากกวา	5	เทาคนจริงรวมกันถึง	108	ตน	และผาน	ประตูเมือง	ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตวหันพระพักตรไป
ทั้ง	4	ทิศที่วิจิตรพิสดารกวาในประตูเมืองตางๆ	ที่ทานเคยพบมา
นครธม	(Angkor	Thom)	เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งไดกอตั้งขึน้โดยพระเจาชัยวรมันที่	7	เมื่อ

พระองคขับไลกองทัพจามออกจากเมืองนครในปี	ค.ศ.	1181	และพระองคไดขยายบริเวณใกลเคียงของเมืองที่
สรางขึน้เป็นกําแพงปอมปราการในแตละดาน	3	กม.



จากน้ันนําทานชม	ปราสาทบายน	ศูนยกลางของอังกอรธมหรือนครธม	ยอดปราสาทขนาดยักษทุกหลังจะ
แกะสลักเป็นรูปเทวพักตร	4	หนา	ผนังดานลางของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง	ซึ่งเป็นภาพแสดงชีวิต
ประจําวันของชาวเขมร	และภาพการสงครามระหวางขอม	(เขมรโบราณ)	กับพวกจาม	(เวียดนามโบราณ)	ซึ่ง
เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตรอันยิ่งใหญเกรียงไกรของเขมรไว
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ตอจากน้ันนําทานชม	ปราสาทตาพรหม	(Ta	Prohm)	เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งรางมานานถึง	500	ปี	สรางขึน้ใน

ปี	พศ.1729	เป็นปราสาทหินในยุคสุดทายของอาณาจักรขอม	สมัยพระเจาชัยวรมันที่	7	ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนา	ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว
จากน้ันชม	ลานพระเจาขี้เรื้อน	และสวนสําคัญของทริปที่เป็นสิ่งมหัศจรรยของโลกที่	ปราสาทนครวัด

(Angkor	Wat)	ซึ่งสรางในกลางพุทธศตวรรษที่	17	ในรัชสมัยของ	พระเจาสุริยวรมันที่	2	เพื่อบูชาแด	พระวิษณุ
หรือ	พระนารายณ	
ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค	ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า	ซึ่งมีความยาวกวา	800	เมตร	ชมภาพแกะสลักเกี่ยว

กับพระราชกรณียกิจของพระเจาสุริยวรมันที่	2	และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง	รามายณะ	รูปแกะสลักที่มีชื่อ
เสียงที่สุดก็คือรูปที่เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรดวยเขาพระสุเมรุ	และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง	1,635
นาง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ

ชวงคํ่า	
20.55	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	บางกอกแอรเวย	(BANGKOK

AIRWAYS)	เที่ยวบินที่	PG910	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชั่วโมง	(บนเครื่องมีบริการอาหาร	และเครื่องดื่ม)

22.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร



	บนเครื่องมีบริการอาหาร	และเครื่องดื่ม

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	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาวทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	

2.	คาที่พักหองละ2-3ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	
-	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)
,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
-	กรณีทีมี่งานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
-	โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และ
ไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย	

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	บางกอกแอรเวย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Economy

class	30	กิโล	/เอมิเรตส	Business	class	40	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปไกดทองถิน่	และ	ทิปคนขับรถ	รวม	150	บาท	/	ทาน/	วัน	รวมตลอดทัง้การเดินทาง	450	บาท	/

คน	***	สวนทิปของหัวหนาทัวร	แลวแตความประทับใจในการใหบริการ	***
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	



**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือนในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ที่
กรุงเทพฯ	และที่ประเทศกัมพูชาปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจาย
ไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ	:	สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอม

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ราคาทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก
ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ผูใหญทานละ	5,000	บาท	/	เด็ก	INFANT	ทานละ	3,900	บาท
**	หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่	รวม	150/วัน/คน	รวมตลอดทัง้การเดิน

ทาง	450	บาท	/	คน
***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร***
**	แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ
ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน	ทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยู
กับสายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก	ความขัดของ
ของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได	โปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	15	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
ราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	15	ทาน

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนาทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ



1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	5,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

6.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่
ระบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	
**สําคัญ!!	บริษทั		ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเวียดนาม
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเวียดนาม	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

7.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


