
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี รายการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ 
ศาลองคเ์จ๊ก – องคจ์อม – ชมโชวร์ะบ าอปัสรา 

---   
Hotel 4 ดาว 
 

2 
นครธม – ปราสาทบนัทายศรี – ปราสาทบายน 
ปราสาทตาพรหม – นครวดั – ไนทม์าร์เก็ต 

   
Hotel 4 ดาว 
 

3 
ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม – ศูนยฝึ์กวิชาชีพ – วดัพระพรหมรัตน์ 
 ร้านเคร่ืองเงิน – ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง 

  --- --- 

จ ำนวนผู้เดินทำง ท่ำนข้ึนไป ท่ำน ท่ำน ท่ำน ท่ำน 

โรงแรม ดำว บำท บำท บำท บำท บำท

เดินทางตั้งแต่ ตุลาคม  มีนาคม 

***ราคายกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยุดของกมัพูชา กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง*** 

PACKAGE เสียมเรียบ-นครวดั-นครธม 3วนั 2คืน 



 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม : ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า // ค่าอาหารตามท่ีระบุใน
รายการ // ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ // ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ // ค่าประกนัภยัการ
เดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม : ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั // ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศพัท ์ค่า
อินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนกังานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ // ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ // ค่าท า
หนงัสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจง้เขา้-ออกประเทศ ของคนต่างดา้ว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพึงใชป้ระกอบส่วนตวั //  ค่ารถรับ-
ส่ง นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไวต้ามรายการ // ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  // ค่าทิปท่ีระบุไว ้ชดัเจน 
ส าหรับไกด+์คนขบัรถ ขั้นต ่าท่านละ 600 บาท/ท่าน **เด็กจ่ายทิปเท่ากบัผูใ้หญ่** 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองคเ์จ๊ก - องคจ์อม – ชมโชวร์ะบ าอปัสรา 

07.00 น. พร้อมกนัที่สนำมบินนำนำชำติดอนเมือง ชั้น 3 อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบิน  

 THAI AIR ASIA เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 

 โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA ใช้เคร่ือง AIRBUS A319/A320 จ ำนวน 142-158 ที่นั่งจัดที่นั่ง

แบบ 3-3  (น ำ้หนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกต้องกำรซื้อน ำ้หนักเพิ่มต้องเสียค่ำใช้จ่ำย) 

10.00 น.      ออกเดินทำงสู่ เมืองเสยีมรำฐ โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD 610 (ใชเ้วลาบิน 1 ชัว่โมง) 

11.00 น.        เดินทำงถึง สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ-องักอร)์ ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลำท้องถิ่นที่กมัพูชำ เท่ำกบัประเทศไทย) 

ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่ำ “สนำมบินเสยีมรำฐ” เป็นสนำมบินที่มีขนำดใหญ่เป็นอนัดับ 2  

ของประเทศรำชอำณำจักรกมัพูชำ (KINGDOM OF CAMBODIA) และเป็นสนำมบินที่มีผู้ใช้บริกำรหนำแน่นที่สดุใน 

ประเทศเนื่องจำกสนำมบินแห่งนี้อยู่ใกล้กบันครวัด ซึ่งเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงที่สดุของกัมพูชำ จึงมีเที่ยวบินจำก 

ต่ำงประเทศบินตรงมำลงที่นี่เป็นจ ำนวนมำก ประกอบกบัสนำมบินยังมีควำมใหม่ โดยเพิ่งได้รับกำรปรับปรุงและเปิด 

ให้บริกำรเมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่ำนมำ 

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

กลางวนั  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื้ อที่ 1) 

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

โตนเลสาบ โตนเล ในภำษำเขมรหมำยถึงแม่น ำ้ใหญ่ ส่วนสำบหมำยถึงไม่เคม็ เนื่องจำกโตนเลสำบเป็นพื้นที่น ำ้ท่วมที่



 

 

เกดิจำกแม่น ำ้โขง อกีทั้งยังมีแม่น ำ้ส ำคัญคือแม่น ำ้เสียมเรียบไหลลงสู่โตนเลสำบ มีพื้นที่มีขนำดใหญ่ประมำณ 2,700 ตร.

กม. ในหน้ำน ำ้น้อย และขนำดใหญ่มำกถึง 16,000 ตร.กม. ในหน้ำน ำ้หลำก พัดพำเอำสำยแร่ธำตุไหลล่องมำจำกเมืองจีน

ผ่ำนแม่น ำ้โขงลงพักไว้ที่โตนเลสำบ ก่อนจะไหลออกทะเลจีนใต้ทำงตอนใต้ของกัมพูชำ ควำมย่ิงใหญ่ของพื้นที่ทะเลสำบ

ขนำดที่หน้ำน ำ้น้อยยังใหญ่กว่ำเกำะภเูกต็ตั้งเกอืบ 5 เท่ำ อกีทั้งยังเป็นแหล่งชุมชนกลำงน ำ้ให้ชำวบ้ำนได้ปลูกเรือนอยู่อำศัย

และใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กลำงโตนเลสำบมำเป็นเวลำยำวนำนอกีด้วย 

 

ศาลองคเ์จ๊กองคจ์อม เป็นที่รู้จักในสมัยพระเจ้ำชัยวรมันที่ 2 มีธิดำอยู่ 2 พระองค์ ด ำรงต ำแหน่งแม่ทพั มี

ควำมสำมำรถในเรื่องของกำรรบเป็นอย่ำงมำกเป็นที่เกรงขำมของข้ำศึกศัตรู เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงำมเป็นอย่ำงมำกในยำม

ว่ำงเว้นจำกศึกสงครำม หำกมีนักโทษคนไหนที่ไม่ได้ท ำควำมผิดที่ร้ำยแรงมำก พระองค์กจ็ะขออภัยโทษให้  จึงเป็นที่เคำรพ

รัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอย่ำงมำก  400 ปีต่อมำ กัมพูชำเปล่ียนมำนับถือศำสนำพุทธ และได้มีกำรศึกษำ

ประวัติของเจ้ำเจกและเจ้ำจอม และเหน็ว่ำเป็นบุคคลตัวอย่ำงที่ประพฤติตนดีมำก จึงได้มีกำรสร้ำงรูปเคำรพ เป็นองค์ใหญ่

แทนเจ้ำเจก องค์เลก็แทนเจ้ำจอม สมัยก่อนเจ้ำเจกเจ้ำจอมไม่ได้ประดิษฐำนอยู่บริเวณนี้  อยู่ในนครวัด คนโบรำณเลยย้ำย

มำอยู่ที่นี่ เพื่อควำมสะดวกในกำรเคำรพบูชำ 

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

เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (ม้ือที่ 2 ) บริการอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต ์อิ่มอร่อยกบัอาหารนานาชาติ

ชนิด พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุดระบ าอปัสร ศิลปะพื้ นเมืองของกมัพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บ

ภาพเป็นที่ระลึกไวเ้ป็นความทรงจ าที่ดี 

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

 



 

 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ที่พัก   พกัที่ ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

 

 

วนัท่ีสอง  นครธม– ปราสาทบายน– ปราสาทบนัทายศรี – 

ปราสาทตาพรหม – นครวดั –ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้ อ

ที่ 3) 

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

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

นครธม นครธมมีควำมหมำยว่ำเมืองใหญ่ (ธม แปลว่ำ ใหญ่) นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสดุท้ำยและเมืองที่เข้มแขง็

ที่สดุของอำณำจักรขะแมร์ สถำปนำขึ้นในปลำยคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ำชัยวรมันที่ 7 มีอำณำเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 

ตำรำงกโิลเมตร อยู่ทำงทศิเหนือของ นครวัด ภำยในเมืองมีสิ่งก่อสร้ำงมำกมำยนับแต่สมัยแรกๆ และที่สร้ำงโดยพระเจ้ำ

ชัยวรมันที่ 7 และรัชทำยำท ใจกลำงพระนครเป็นปรำสำทหลักของพระเจ้ำชัยวรมัน เรียกว่ำ ปรำสำทบำยน และมีพื้นที่

ส ำคัญอื่น ๆ รำยล้อมพื้นที่ชัยภมูิถัดไปทำงเหนือ จุดเด่นที่สดุคือทำงเข้ำด้ำนใต้ ที่มีลักษณะเป็นหน้ำ 4 หน้ำ ก่อนจะเข้ำสู่

บริเวณนี้  จะเป็นแถวของยักษ์ (อสรู) ทำงด้ำนขวำ และเทวดำทำงด้ำนซ้ำย เรียงรำยแบกพญำนำคอยู่สองข้ำงสะพำน เมื่อ

เข้ำสู่ใจกลำงนครธมจะพบสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ บริเวณประตูด้ำนใต้นี้ ได้รับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูไว้ได้ดีกว่ำบริเวณอื่น ๆ อกี 3 ด้ำน 

ปราสาทบายน ปรำสำทบำยนอยู่ในบริเวณใจกลำงของนครธม สร้ำงในปีพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้ำชัยวร

มันที่ 7 เป็นศิลปะแบบบำยน ศำสนำพุทธนิกำยมหำยำน ปรำสำทบำยนเป็นปรำสำทหลวงประจ ำรัชสมัยพระเจ้ำชัยวรมันที่ 

7 ปรำสำทบำยนถูกสร้ำงโดยกำรน ำหินมำวำงซ้อนๆ กนัขึ้นเป็นรูปร่ำง แม้จะเป็นปรำสำทไม่ใหญ่โตเท่ำนครวัด แต่มี



 

 

ควำมแปลกและดูล้ีลับทั้งปรำสำทมีแต่ใบหน้ำคน หำกขึ้นไปยืนอยู่ภำยในปรำสำทนี้ ไม่ว่ำมุมไหนกห็ำได้รอดหลุดพ้นจำก

สำยตำเหล่ำนี้ ได้เลย คนส่วนมำกเชื่อกนัว่ำยิ้มบำยนคือกำรจ ำลองใบหน้ำของพระเจ้ำชัยวรมันที่ 7 มำไว้บนยอดปรำงค์ทั้ง 4 

ทศิ โดยสำยตำที่มองลงต ่ำนั้นเป็นกำรมองรำษฎร ส่วนจ ำนวนปรำงค์ 54 ยอดที่มีแต่ดั้งเดิมนั้นแทนจ ำนวนจังหวัด 54 

จังหวัดที่พระเจ้ำชัยวรมันที่ 7 ปกครองในยุคนั้น 

ปราสาทบนัทายศรี (BANTEAY SREI) เป็นปรำสำทหินที่ถือได้ว่ำงดงำมที่สุดในประเทศกมัพูชำ มีควำมกลมกลืน

อย่ำงสมบูรณ์ และเป็นปรำสำทแห่งเดียวที่สร้ำงเสรจ็แล้วกว่ำ 1000 ปี แต่ลวดลำยกยั็งมีควำมคมชัด เหมือนกบัสร้ำงเสรจ็

ใหม่ ๆ ปรำสำทบันทำยศรีหรือเรียกตำมส ำเนียงเขมรว่ำ บันเตียไสร หมำยถึง ปรำสำทสตรีหรือป้อมสตรี อยู่ห่ำงจำกตัว

เมืองเสยีมเรียบไปทำงทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมำณ 30 กโิลเมตร 

ใกล้กบัแม่น ำ้เสียมเรียบในบริเวณที่เรียกว่ำ อศิวรปุระ หรือเมืองของพระ

อศิวรนั่นเอง 

ปราสาทตาพรหม ปรำสำทตำพรหมจัดได้ว่ำเป็นวัดในพุทธศำสนำ

และเป็นวิหำรหลวงในสมัยพระเจ้ำชัยวรมันที่ 7 ทำงเข้ำประกอบด้วยโคปุ

ระชั้นนอกและชั้นใน บริเวณผนังที่อยู่เชื่อมระหว่ำงโคปุระชั้นนอกและ

ชั้นในมีกำรสลักภำพตำมคติธรรมของพุทธศำสนำนิกำยมหำยำน ปรำสำทแห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เพื่ออุทศิ

ให้แก่พระรำชมำรดำของพระเจ้ำชัยวรมันที่ 7 คือพระนำงชัยรำชจุฑำมณีผู้เปรียบประดุจกบัพระนำงปรัชญำปรมิตำ ซึ่ง

หมำยถึงเมื่อพระองค์เป็นอวตำรของพระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวร พระรำชมำรดำของพระองค์จึงเปรียบดังพระนำงปรมิตำ

เช่นกนั 

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

กลางวนั  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื้ อที่ 4) 

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

นครวดั หรือปรำสำทนครวัด กนัสกัคร้ัง ปรำสำทนครวัด เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงศำสนำที่มีขนำดใหญ่ที่สดุของโลก เป็นหนึ่ง

ในเจด็สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ถูกบันทกึให้เป็นมรดกโลกภำยใต้ชื่อ "เมืองพระนคร" ตัวเทวสถำนถือเป็นที่สดุของ

สถำ



 

 

ปัตยกรรมเขมร ในสมัยที่ยังรุ่งเรือง ในอำณำบริเวณปรำสำทอนักว้ำงใหญ่ ได้ถูกก่อสร้ำงด้วยหินทรำยขนำดมหึมำ น ำมำ

เรียงรำยต่อกนัและสลักลวดลำยอย่ำงงดงำม กว่ำจะได้หินมำแต่ละก้อนต้องชักลำกมำจำกเขำพนมกุเลน ชึ่งอยู่ห่ำง

ออกไปถึง 50 กโิลเมตร ต้องใช้แรงงำนคนและสตัว์มำนับไม่ถ้วน ใช้ช่ำงแกะสลัก 5,000 คน ใช้เวลำสร้ำงร่วม 100 ปี กำร

จะน ำหินขนำดใหญ่แต่ละก้อนมำสร้ำงเป็นปรำสำทที่งดงำมได้ขนำดนี้  จะต้องมีกำรวำงผังแบบแปลนในกำรก่อสร้ำงมำเป็น

อย่ำงดี ซึ่งถือได้ว่ำเป็นฝีมือของวิศวกรชั้นเอกในสมัยนั้นกันเลยทเีดียว ตัวปรำสำทสงู 60 เมตร ตั้งอยู่บนฐำนสงูตำมคติของ

ศูนย์กลำงจักรวำล ล้อมรอบด้วยปรำสำท 5 หลัง มีคูน ำ้ล้อมรอบตำมแบบอย่ำงของมหำสมุทรที่ล้อมรอบเขำพระสุเมรุ 

ก ำแพงด้ำนนอกล้วนแต่เป็นงำนแกะสลักเกี่ยวกบัพระรำชกรณียกจิของพระเจ้ำสริุยวรมันที่ 2 และเรื่องรำวจำกวรรณคดี

เร่ือง รำมำยณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อที่สดุกค็ือรูปที่เทวดำกับอสรูกวนเกษียรสมุทรด้วยเขำพระสเุมรุ และยังมีรูปแกะสลักนำง

อปัสรอกีถึง 1,635 นำง ที่ทั้งหมดแต่งกำยและทรงผมไม่ซ ำ้กนัเลย ลองหำดูกนัให้ดีๆ จะมีนำงอปัสรที่ย้ิมเหน็ฟันเพียงองค์

เดียวเท่ำนั้น ปรำสำทนครวัดได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงดี จนเป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำที่ส ำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือ

รอดมำจนถึงปัจจุบัน และได้กลำยมำเป็นสญัลักษณ์ของประเทศกมัพูชำนั่นเอง 

องักอร ์ไนท ์มารเ์ก็ต (ANGKOR NIGHT MARKET) อสิระให้ท่ำนได้เที่ยวชมพร้อมเลือกซื้อสนิค้ำพื้นเมืองที่มีให้

เลือกมำกมำยหลำยอย่ำงได้ตำมอธัยำศัย 

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

เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (ม้ือที่ 5 ) 

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

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ที่พัก   พกัที่ ROYAL EMPIRE HOTEL //ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

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



 

 

 

วนัท่ีสาม  ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม – ศูนยฝึ์กวิชาชีพ – วดัพระพรหมรตัน ์– ตลาดซาจ๊ะ –         

สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 6) 

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

ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม+ศูนยฝึ์กวิชาชีพ ศูนย์รวมหัตกรรมที่จัดท ำขึ้นเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนหัตถกรรมทอ

ผ้ำรวมถึงกำรสบืทอดศิลปกรรมโบรำณให้ของคนท้องถิ่นให้ด ำรงอยู่สบืต่อไป 

วดัพระพรหมรตัน ์ภำยในพระวิหำรของวัด มีพระนอนศักด์ิสิทธิ์ที่สร้ำงด้วยกำบเรือของพระช่ือดังที่ช่ือว่ำ Preah Ang 

Chong Han Hoy ที่เป็นที่เคำรพสักกำระของชำวพนมเปญ และ กัมพูชำ มำตั้งแต่สมัย พ.ศ.1900 ภำยในโบสถ์มีพระ

ประธำนที่ถูกสร้ำงอย่ำงเรียบง่ำย แต่หำกเดินไปทำงด้ำนหลังพระองค์ใหญ่นั้น นักท่องเที่ยวกจ็ะได้พบพระนอน ที่นอนซ่อน

ตัวอยู่ด้ำนหลังอย่ำงน่ำเล่ือมใส ภำยนอกอำคำรของวัดมีศำลำรำยที่ประดับตกแต่งด้วยภำพพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะแบบ

ใหม่ที่ศิลปินแนวใหม่ของกัมพูชำสร้ำงสรรค์ขึ้นมีเอกลักษณ์แตกต่ำงตรงเล่นควำมนูนต ่ำที่ย่ืนออกมำจำกฝำผนังให้ดูมีมิติ

มำกขึ้นนั่นเอง 

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

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (ม้ือที่ 7 ) 

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

ตลาดซาจ๊ะ แหล่งซ้อปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นตลำดเก่ำแก่ ที่มีอำคำรร้ำนค้ำที่สร้ำงในยุคที่ฝร่ังเศสเข้ำมำปกครอง 

รูปทรงทำงสถำปัตย์ส่วนมำกจึงออกไปแนวยุโรป ในตลำดซำจ๊ะ จะขำยที่ระลึกที่เป็นสินค้ำพื้นเมืองของเขมร ด้ำนหน้ำตลำด

จะเป็นผลิตภัณฑ์ของแห้งจำกโตนเลสำบ ได้แก่ปลำกรอบ หรือปลำย่ำง ปลำช่อนแดดเดียว กุนเชียง และปลำที่อยู่ในโถ เช่น

ปลำร้ำ ปลำหมักชนิดต่ำงแบบเขมร  ลึกเข้ำไปในตลำดจะเป็นตลำดสด ขำยพวกพืชผักและผลไม้ต่ำงๆ บำงอย่ำงกน็ ำเข้ำ

จำกไทย ส่วนอีกซีกหนึ่งจะเป็นตลำดปลำสดๆที่มำจำกทะเลสำบโตนเล มีปลำหลำกหลำยชนิดมำก เด่นๆ กม็ีปลำเนื้ออ่อน 



 

 

ปลำดุก ปลำกด ปลำเทโพ ปลำสวำย ช่วงเยน็ๆบริเวณหน้ำตลำดจะคึกคักไปด้วยคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว หำกมีเวลำก็

น่ำจะใช้บริกำรรถสำมล้อของเขมรพำเที่ยวรอบเมืองเสยีมเรียบในรำคำไม่แพงนักอกีด้วย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ 

15.15 น.    เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD 615 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 

15 นาที)  

16.35 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจ 

--------------------------- ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร --------------------------- 

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


