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ี มเรียบ - นครว ัด - นครธม - โตนเลสาบ
เสย
3ว ัน 2 คืน
ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ ของโลก
เปิ ดตานานกวนเกษียรสมุทร จุดกาเนิด “นางอัปสรา”
อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยนา้
เต็มอิ่มบุฟเฟต์ นานาชาติพร้ อมชมโชว์ การแสดงชุดระบาอัปสร ศิลปะพืน้ เมืองของกัมพูชา
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รายการทัวร์
รายการ
DAY 1
DAY 2

DAY 3

เช้ า

กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่ องเรือโตนเลสาบ
ศาลองค์ เจ๊ก - องค์ จอม – ชมโชว์ ระบาอัปสรา
ปราสาทบันทายศรี – นครธม –ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ไนท์ มาร์ เก็ต
ศูนย์ หัตถกรรมทอผ้ าไหม – ศูนย์ ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์
ร้ านเครื่องเงิน– ตลาดซาจ๊ ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

เที่ยง

เย็น



















โรงแรมที่พัก
ROYAL EMPIRE
HOTEL
หรื อเที่ยบเท่ า
ROYAL EMPIRE
HOTEL
หรื อเที่ยบเท่ า
--------

กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก2ท่าน
ท่านละ

ราคาเด็กพักกับผู้ใหญ่ พัก2ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

08 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
13 – 15 มีนาคม 2563
20 – 22 มีนาคม 2563
28 – 30 มีนาคม 2563
11 – 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์ )
12 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์ )
24 – 26 เมษายน 2563
01 – 03 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน)
02 – 04 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล)
03 – 05 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล)
15 – 17 พฤษภาคม 2563
22 – 24 พฤษภาคม 2563
13 – 15 มิถุนายน 2563
19 – 21 มิถุนายน 2563
05 – 07 กรกฏาคม 2563
17 – 19 กรกฏาคม 2563
26 – 28 กรกฏาคม 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา)
01 – 03 สิงหาคม 2563
08 – 10 สิงหาคม 2563 (วันแม่ แห่ งชาติ)
28 – 30 สิงหาคม 2563

12,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
14,900 บาท/ท่ าน
14,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
9,999บาท/ท่ าน
10,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
13,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน

11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
13,900 บาท/ท่ าน
13,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
11,900 บาท/ท่ าน
9,999 บาท/ท่ าน
9,900 บาท/ท่ าน
10,900 บาท/ท่ าน
10,900 บาท/ท่ าน
12,900 บาท/ท่ าน
10,900 บาท/ท่ าน
10,900 บาท/ท่ าน
10,900 บาท/ท่ าน

3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
3,500 บาท/ท่ าน
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วันแรก กรุ งเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่ องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์ เจ๊ ก - องค์ จอม – ชมโชว์ ระบาอัปสรา
07.00 น.

พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน
THAI AIR ASIA เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
โดยสายการบิน THAI AIR ASIA ใช้ เครื่อง AIRBUS A319/A320
จานวน 142-158 ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ 3-3 (น ้าหนักกระเป๋ า 20
กก./ท่าน หากต้ องการซื ้อน ้าหนักเพิ่มต้ องเสียค่าใช้ จ่าย)
09.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 610 (ใช้ เวลาบิน 1 ชั่วโมง)
11.00 น.
เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ-อังกอร์ ) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
(เวลาท้ องถิ่นที่กมั พูชา เท่ากับประเทศไทย)(เวลาบินสาหรับวันที่ 26 ตุลาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563)
10.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 610 (ใช้ เวลาบิน 1 ชั่วโมง)
11.10 น.
เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ-อังกอร์ ) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
(เวลาท้ องถิ่นที่กมั พูชา เท่ากับประเทศไทย) (เวลาบินสาหรับวันที่ 29 มีนาคม 2563 – 24 ตุลาคม 2563)
ท่ าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ หรือที่เรียกสันๆ
้ ว่า “สนามบินเสียมราฐ” เป็ นสนามบินที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2
ของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) และเป็ นสนามบินที่มีผ้ ใู ช้ บริการหนาแน่นที่สดุ ใน
ประเทศเนื่องจากสนามบินแห่งนี ้อยู่ใกล้ กบั นครวัด ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของกัมพูชา จึงมีเที่ยวบินจาก
ต่างประเทศบินตรงมาลงที่นี่เป็ นจานวนมาก ประกอบกับสนามบินยังมีความใหม่ โดยเพิ่งได้ รับการปรับปรุงและเปิ ด
ให้ บริการเมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่ผา่ นมา
--------------------------------------------------------------------------------------------

กลางวัน

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1)

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

โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถึงแม่น ้าใหญ่ ส่วนสาบหมายถึงไม่เค็ม เนื่องจากโตนเลสาบเป็นพื ้นที่น ้าท่วมที่
เกิดจากแม่น ้าโขง อีกทังยั
้ งมีแม่น ้าสาคัญคือแม่น ้าเสียมเรียบไหลลงสูโ่ ตนเลสาบ มีพื ้นที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 2,700 ตร.
กม. ในหน้ าน ้าน้ อย และขนาดใหญ่มากถึง 16,000 ตร.กม. ในหน้ าน ้าหลาก พัดพาเอาสายแร่ธาตุไหลล่องมาจากเมืองจีน
ผ่านแม่น ้าโขงลงพักไว้ ที่โตนเลสาบ ก่อนจะไหลออกทะเลจีนใต้ ทางตอนใต้ ของกัมพูชา ความยิ่งใหญ่ของพื ้นที่ทะเลสาบ
ขนาดที่หน้ าน ้าน้ อยยังใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตตังเกื
้ อบ 5 เท่า อีกทังยั
้ งเป็ นแหล่งชุมชนกลางน ้าให้ ชาวบ้ านได้ ปลูกเรือนอยู่
อาศัยและใช้ ชีวิตทังชี
้ วิตอยู่กลางโตนเลสาบมาเป็นเวลายาวนานอีกด้ วย
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ศาลองค์ เจ๊กองค์ จอม เป็ นที่ร้ ูจกั ในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 2 มีธิดาอยู่ 2 พระองค์ ดารงตาแหน่งแม่ทพั มี
ความสามารถในเรื่องของการรบเป็นอย่างมากเป็ นที่เกรงขามของข้ าศึกศัตรู เป็ นผู้ที่ มีจิตใจงดงามเป็ นอย่างมากในยาม
ว่างเว้ นจากศึกสงคราม หากมีนกั โทษคนไหนที่ไม่ได้ ทาความผิดที่ร้ายแรงมาก พระองค์กจ็ ะขออภัยโทษให้ จึงเป็นที่เคารพ
รัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็ นอย่างมาก 400 ปี ตอ่ มา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และได้ มีการศึกษา
ประวัติของเจ้ าเจกและเจ้ าจอม และเห็นว่าเป็ นบุคคลตัวอย่างที่ประพฤติตนดีมาก จึงได้ มกี ารสร้ างรูปเคารพ เป็ นองค์ใหญ่
แทนเจ้ าเจก องค์เล็กแทนเจ้ าจอม สมัยก่อนเจ้ าเจกเจ้ าจอมไม่ได้ ประดิษฐานอยูบ่ ริเวณนี ้ อยู่ในนครวัด คนโบราณเลยย้ าย
มาอยู่ที่นี่ เพื่อความสะดวกในการเคารพบูชา
--------------------------------------------------------------------------------------------

เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2 ) บริการอาหารค่าแบบบุฟเฟ่ ต์ อิ่มอร่ อยกับอาหาร
นานาชาติชนิด พร้ อมชมโชว์ การแสดงชุดระบาอัปสร ศิลปะพืน้ เมืองของกัมพูชาที่เป็ นการแสดงที่สวยงาม ให้
ทุกท่ านได้ เก็บภาพเป็ นที่ระลึกไว้ เป็ นความทรงจาที่ดี
--------------------------------------------------------------------------------------------

จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั  พักที่ PACIFIC BOUTIQUE SIEM REAP //ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY
HOTELหรื อเทียบเท่ า
--------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สอง ปราสาทบันทายศรี – นครธม– ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์ มาร์ เก็ต
เช้ า

บริการอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3)

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

ปราสาทบันทายศรี (BANTEAY SREI) เป็ นปราสาทหินที่ถือได้ วา่ งดงามที่สดุ ในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืน
อย่างสมบูรณ์ และเป็ นปราสาทแห่งเดียวที่สร้ างเสร็จแล้ วกว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยงั มีความคมชัด เหมือนกับสร้ างเสร็จ
ใหม่ ๆ ปราสาทบันทายศรีหรือเรียกตามสาเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรื อป้อมสตรี อยู่ห่างจากตัว
เมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้ กบั แม่น ้าเสียมเรียบในบริเวณที่เรียกว่า อิศวรปุ
ระ หรือเมืองของพระอิศวรนัน่ เอง
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นครธม นครธมมีความหมายว่าเมืองใหญ่ (ธม แปลว่า ใหญ่) นครธม
เป็ นเมืองหลวงแห่งสุดท้ ายและเมืองที่เข้ มแข็งที่สดุ ของอาณาจักรขะแมร์
สถาปนาขึ ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 มีอาณา
เขตครอบคลุมพื ้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่ างทิศเหนือของ นครวัด
ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้ างมากมายนับแต่สมัยแรกๆ และที่สร้ างโดยพระเจ้ า
ชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้ า
ชัยวรมัน เรียกว่า ปราสาทบายน และมีพื ้นที่สาคัญอื่น ๆ รายล้ อมพื ้นที่
ชัยภูมิถดั ไปทางเหนือ จุดเด่นที่สดุ คือทางเข้ าด้ านใต้ ที่มีลกั ษณะเป็ นหน้ า 4 หน้ า ก่อนจะเข้ าสูบ่ ริเวณนี ้ จะเป็นแถวของ
ยักษ์ (อสูร) ทางด้ านขวา และเทวดาทางด้ านซ้ าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สองข้ างสะพาน เมื่อเข้ าสูใ่ จกลางนครธมจะ
พบสิ่งก่อสร้ างต่างๆ บริเวณประตูด้านใต้นี ้ได้ รับการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูไว้ ได้ ดีกว่าบริเวณอื่น ๆ อีก 3 ด้ าน
ปราสาทบายน ปราสาทบายนอยู่ในบริเวณใจกลางของนครธม สร้ างในปี พทุ ธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้ าชัยวร
มันที่ 7 เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็ นปราสาทหลวงประจารัชสมัยพระเจ้ าชัยวรมัน
ที่ 7 ปราสาทบายนถูกสร้ างโดยการนาหินมาวางซ้ อนๆ กันขึ ้นเป็นรูปร่าง แม้ จะเป็ นปราสาทไม่ใหญ่โตเท่านครวัด แต่มี

ความแปลกและดูลี ้ลับทังปราสาทมี
้
แต่ใบหน้ าคน หากขึ ้นไปยืนอยู่ภายในปราสาทนี ้ไม่วา่ มุมไหนก็หาได้ รอดหลุดพ้ นจาก
สายตาเหล่านี ้ได้ เลย คนส่วนมากเชื่อกันว่ายิ ้มบายนคือการจาลองใบหน้ าของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 มาไว้ บนยอดปรางค์ทงั ้
4 ทิศ โดยสายตาที่มองลงต่านันเป็
้ นการมองราษฎร ส่วนจานวนปรางค์ 54 ยอดที่มีแต่ดงเดิ
ั ้ มนันแทนจ
้
านวนจังหวัด 54
จังหวัดที่พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ปกครองในยุคนัน้
ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหมจัดได้ ว่าเป็ นวัดในพุทธศาสนาและเป็ นวิหารหลวงในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7
ทางเข้ า ประกอบด้ วยโคปุระชัน้ นอกและชัน้ ใน บริ เ วณผนังที่ อยู่เ ชื่ อ ม
ระหว่างโคปุระชัน้ นอกและชัน้ ในมีก ารสลักภาพตามคติธรรมของพุท ธ
ศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 1729 เพื่ออุทิศ
ให้ แก่พระราชมารดาของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 คือพระนางชัยราชจุฑามณีผ้ ู
เปรี ย บประดุจ กับ พระนางปรัชญาปรมิต า ซึ่งหมายถึงเมื่อพระองค์เ ป็ น
อวตารของพระโพธิ สัต ว์อ วโลกิ เ ตศวร พระราชมารดาของพระองค์จึ ง
เปรียบดังพระนางปรมิตาเช่นกัน
--------------------------------------------------------------------------------------------

กลางวัน

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4)

รหัสทัวร์ : THS6-FD-KH-8FEB-28AUG20

นครวัด หรือปราสาทนครวัด กันสักครัง้ ปราสาทนครวัด เป็ นสิ่งก่อสร้ างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของโลก เป็ น
หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ที่ ถูก บันทึกให้ เป็ นมรดกโลกภายใต้ ชื่ อ "เมืองพระนคร" ตัวเทวสถานถือเป็ น ที่สดุ ของ
สถาปัตยกรรมเขมร ในสมัยที่ยังรุ่งเรื อง ในอาณาบริ เวณปราสาทอันกว้ างใหญ่ ได้ ถูกก่อสร้ างด้ วยหินทรายขนาดมหึมา
นามาเรียงรายต่อกันและสลักลวดลายอย่างงดงาม กว่าจะได้ หินมาแต่ละก้ อนต้ องชักลากมาจากเขาพนมกุเลน ชึ่งอยู่ห่าง

ออกไปถึง 50 กิโลเมตร ต้ องใช้ แรงงานคนและสัตว์มานับไม่ถ้วน ใช้ ช่างแกะสลัก 5,000 คน ใช้ เวลาสร้ างร่วม 100 ปี การ
จะนาหินขนาดใหญ่แต่ละก้ อนมาสร้ างเป็ นปราสาทที่งดงามได้ ขนาดนี ้ จะต้ องมีการวางผังแบบแปลนในการก่อสร้ างมา
เป็ นอย่างดี ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นฝี มือของวิศวกรชันเอกในสมั
้
ยนันกั
้ นเลยทีเดียว ตัวปราสาทสูง 60 เมตร ตังอยู
้ ่บนฐานสูงตามคติ
ของศูนย์กลางจักรวาล ล้ อมรอบด้ วยปราสาท 5 หลัง มีคนู ้าล้ อมรอบตามแบบอย่างของมหาสมุทรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ
กาแพงด้ านนอกล้ วนแต่เป็ นงานแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่ องราวจากวรรณคดี
เรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อที่สดุ ก็คือรูปที่เทวดากับอสูรกวนเกษี ยรสมุทรด้ วยเขาพระสุเมรุ และยังมีรูปแกะสลักนาง
อัปสรอีกถึง 1,635 นาง ที่ทงหมดแต่
ั้
งกายและทรงผมไม่ซ ้ากันเลย ลองหาดูกนั ให้ ดีๆ จะมีนางอัปสรที่ยิม้ เห็นฟั นเพียงองค์
เดียวเท่านัน้ ปราสาทนครวัดได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี จนเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่สาคัญเพียงแห่งเดียวที่ยงั เหลือ
รอดมาจนถึงปัจจุบนั และได้ กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา
อังกอร์ ไนท์ มาร์ เก็ต (ANGKOR NIGHT MARKET) อิสระให้ ท่านได้ เที่ยวชมพร้ อมเลือกซือ้ สินค้ าพืน้ เมืองที่มีให้
เลือกมากมายหลายอย่างได้ ตามอัธยาศัย
--------------------------------------------------------------------------------------------

เย็น

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5 )

-------------------------------------------------------------------------------------------จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั  พักที่ ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY HOTELหรือเทียบเท่ า
--------------------------------------------------------------------------------------------
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วันที่สาม ศูนย์ หัตถกรรมทอผ้ าไหม – ศูนย์ ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ – ตลาดซาจ๊ะ –
สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
เช้ า

บริการอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 6)

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

ศูนย์ หัตถกรรมทอผ้ าไหม+ศูนย์ ฝึกวิชาชีพ ศูนย์รวมหัตกรรมที่จดั ทาขึ ้นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรม
ทอผ้ ารวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้ ของคนท้ องถิ่นให้ ดารงอยู่สืบต่อไป

วัดพระพรหมรัตน์ ภายในพระวิหารของวัด มีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้ างด้ วยกาบเรือของพระชื่อดังที่ชื่อว่า Preah Ang
Chong Han Hoy ที่เป็ นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตังแต่
้ สมัย พ.ศ.1900 ภายในโบสถ์มีพระ
ประธานที่ถกู สร้ างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางด้ านหลังพระองค์ใหญ่นนั ้ นักท่องเที่ยวก็จะได้ พบพระนอน ที่นอนซ่อน
ตัวอยู่ด้านหลังอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ ประดับตกแต่งด้ วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็ นศิลปะแบบ
ใหม่ที่ศิลปิ นแนวใหม่ของกัมพูชาสร้ างสรรค์ขึ ้นมีเอกลักษณ์แตกต่างตรงเล่นความนูนต่าที่ยื่นออกมาจากฝาผนังให้ ดมู ีมิติ
มากขึ ้นนัน่ เอง
--------------------------------------------------------------------------------------------

กลางวัน

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 7 )

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

ตลาดซาจ๊ ะ แหล่งซ้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงที่สดุ เป็ นตลาดเก่าแก่ ที่มีอาคารร้ านค้ าที่สร้ างในยุค ที่ฝรั่งเศสเข้ ามาปกครอง
รูปทรงทางสถาปั ตย์ ส่วนมากจึงออกไปแนวยุโรป ในตลาดซาจ๊ ะ จะขายที่ระลึกที่เป็ นสินค้ าพืน้ เมืองของเขมร ด้ านหน้ า
ตลาดจะเป็ นผลิตภัณฑ์ของแห้ งจากโตนเลสาบ ได้ แก่ปลากรอบ หรือปลาย่าง ปลาช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลาที่อยู่ใน
โถ เช่นปลาร้ า ปลาหมักชนิดต่างแบบเขมร ลึกเข้ าไปในตลาดจะเป็ นตลาดสด ขายพวกพืชผักและผลไม้ ต่างๆ บางอย่างก็
นาเข้ าจากไทย ส่วนอีกซีกหนึ่งจะเป็ นตลาดปลาสดๆที่มาจากทะเลสาบโตนเล มีปลาหลากหลายชนิดมาก เด่นๆ ก็มีปลา
เนื ้ออ่อน ปลาดุก ปลากด ปลาเทโพ ปลาสวาย ช่วงเย็นๆบริ เวณหน้ าตลาดจะคึกคักไปด้ วยคนท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยว
หากมีเวลาก็น่าจะใช้ บริการรถสามล้ อของเขมรพาเที่ยวรอบเมืองเสียมเรียบในราคาไม่แพงนัก อีกด้ วย
สมควรแก่ เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ
16.35 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 615 (ใช้ เวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง 15 นาที)
17.50 น.
เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจ
(เวลาบินสาหรับวันที่ 27 ตุลาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563)
15.15 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 615 (ใช้ เวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง 15 นาที)

รหัสทัวร์ : THS6-FD-KH-8FEB-28AUG20

16.25 น.

เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจ
(เวลาบินสาหรับวันที่ 29 มีนาคม 2563 – 24 ตุลาคม 2563)
--------------------------- ขอบคุณทุกท่านที่ใช้ บริการ ---------------------------

 
** หมายเหตุ **
1. ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ 600 บาท/ต่ อท่ าน
2. เด็กอายุเกิน 2 ขวบ เก็บทิป เท่ ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้ อ1.
***ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน***
อัตราค่าบริการรวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินและภาษี สนามบิน ไป-กลับ พร้ อมคณะชันทั
้ ศนาจรตามรายการ
ค่าน ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่าจ้ างหัวหน้ าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่าบริการไม่รวม
 กรณีอยู่ตอ่ ต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้ องซื ้อตัว๋ เดีย่ วทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน
ค่าน ้าหนักสัมภาระน ้าหนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋ า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ
ต่างๆ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้ งเข้ า-ออกประเทศ ของคนต่างด้ าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ ประกอบ
ส่วนตัว
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ ตามรายการ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สาหรับ ไกด์+คนขับรถ
ท่านละ 600 บาท/ท่าน
**เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**
กรุณาแจ้ งรายละเอียด
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กรุณาระบุลกั ษณะห้ องที่คณ
ุ ต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้ อง 1
เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กบั ผู้เข้ าพัก
หากท่านไม่ทานอาหารมื ้อใดมื ้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผ้เู ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 กรุณาแจ้ งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 1 อาทิตย์ หากท่านแจ้ งช้ า อาจทาให้ ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ ท่านได้ ทนั ต้ องขออภัยในความไม่สะดวก
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ ายวันเดินทาง ได้หลังจากทาการออกตัว๋ โดยสารแล้ ว
เงื่อนไขการจองทัวร์
1.กรุณ าช าระมัดจ าท่านละ 7,000 บาท หากมีก ารยกเลิก ภายหลัง ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการคืน มัด จ าทัง้ หมด
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าตัว๋ เครื่องบินเต็มใบให้ กบั สายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อย ยกเว้ นค่าภาษี นา้ มันที่ยังมิได้ ชาระ
ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระตามวันที่ใน INVOICE ที่บริษัทกาหนด
2.ส่งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชัน่ อื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
3.ส่งเอกสารหน้ าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้ อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30วัน คืนเงินเต็มจานวนที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว
2. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของราคาทัวร์
3. แจ้ งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ท่านชาระมาแล้ วทุกกรณี
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตีคา่ มัด
จาที่พกั โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงหมดเนื
ั้
่องจากตัว๋ เป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
กรุ๊ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
2. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวั หน้ าทัวร์ )
เงื่อนไขการให้ บริการ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสาคัญ
 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้ งานเหลือน้ อยกว่า
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6เดือนและไม่สามารถเดินทางได้ )
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัย
ธรรมชาติอนั ไม่สามรถควบคุมได้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทังจากไทยและต่
้
างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้ จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้
ชาระมาเรียบร้ อยแล้ ว
 เนื่องจากการซื ้อขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทาการคืนค่าใช้ จ่ายไดๆ หากท่านใช้
บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื ้อ ไม่พกั ที่เดียวกับที่จดั ไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะได้ ตัว๋ โดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้ ใน
ครัง้ อื่นได้
 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พกั สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับ
ให้ เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้ แจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ ทกุ อย่าง
เป็ นไปด้ วยความเหมาะสมและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่าน ได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี ้แล้ วทังหมดแล้
้
ว
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้ วยตัวท่านเอง
พาสปอร์ตต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้ เข้ าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน

