
 
 

โปรแกรมทัวร์กมัพชูา เสียมเรียบ นครวดั นครธม 2 วนั 1 คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สักการะ ศาลพระองค์เจ๊ก พระองค์จอม (เปร๊ียะอองเจ๊กเปร๊ียะอองจอม) 

 ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน า้จดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชีย 

ชมพระอาทติย์ตกที ่ปราสาทเขาพนมบาแคง็ 

ชมปราสาทนครวดั 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

ชมปราสาทตาพรม มรดกโลกจาก UNESCO 

ทีพ่กัระดบั 4 ดาว 

เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
08.00น.      ถงึตลาดโรงเกลอื อ. อรญัประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบรษิทัให้การต้อนรบัน า
ท่านผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงขา้มด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกมัพูชา น าท่านขึน้ตูร้ถทอ้งถิน่เดนิทางสู่
เมอืงเสยีมเรยีบระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่  
เท่ียง         รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย          น าท่านสกัการะ ศาลพระองคเ์จก๊ พระองคจ์อม (เปรี๊ยะอองเจก๊เปรี๊ยะอองจอม) เปรยีบ
เหมอืนศาลหลกัเมอืง สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืงของเสยีมเรยีบชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบ
ไหวส้กัการะและขอพร 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้า จดืทีใ่หญ่ที่สุดใน
เอเชยีอาคเนยโ์ตนเลสาบ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 

กโิลเมตร โตนเลสาบเกดิจากไหลผ่านของแม่น ้าโขงไหลลงมายงั
บริเวณที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวดัของ
กมัพูชา ได้แก่ ก าปงธม ก าปงชนัง โพธิสตัว์ พระตะบอง และ
เสียมราฐ เป็นทะเลสาบที่มีปลาน ้ าจืดชุกชุม และเป็นแหล่งที่
อาศยัส าหรบัสตัวน์ ้าและสตัวป์่ากวา่ 300 ชนิด เชื่อกนัวา่ปลาบกึซึ่งเป็นปลาน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกวา่ย
ทวนน ้าจากโตนเลสาบขึ้นสู่ประเทศไทย-ลาว ก่อนไปผสมพนัธุ์ที่จีนซึ่งเป็นต้นแม่น ้าโขง ท าให้ชาว

กัมพูชาจ านวนมาก ตัง้รกรากและประกอบอาชีพประมงใน
บรเิวณรอบทะเลสาบแห่งนี้ และชมพระอาทติย์ตกที ่ปราสาทเขา
พนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในสมยั
พระเจา้ยโศวรมนัที ่1 เป็นศาสนสถานแห่งแรกของเมอืงพระนคร 
นกัท่องเทีย่วนิยมขึน้มาบนปราสาทพนมบาเคง็เพราะเป็นจุดชม
ววิที่สวยงามแห่งหนึ่งโดยเฉพาะยอดปราสาทนครวดัที่ผุดขึ้น
กลางป่า ปราสาทมีความสูงประมาณ 70 เมตร สร้างด้วยหิน

Day1 หน้าด่านอรัญประเทศ-เสียมเรียบ-องค์เจก องค์จอม-โตนเลสาบ-ปราสาทพนมบาเคง็ 

 



 
 

ทราย เดมิทีน่ี่เป็นศนูยก์ลางเมอืง พนมบาแคง็นี้เป็นเทวสถานจากพื้นราบถงึยอดเขาเป็นปราสาทขึน้ไป 
15 ชัน้ โดยชัน้บนสุดมปีรางคป์ระธานอยู่ตรงกลางฐานหนิทรายทัง้5 ชัน้ และเป็นจุดชมพระอาทติยต์กที่
สวยงามมากเวลาทีเ่หมาะส าหรบัเทีย่วชมคอืชว่งเยน็ เพราะจะไดเ้หน็ยอดปราสาทนครวดัทีถู่กแดดยาม
บ่ายฉาบใหเ้ป็นสทีอง นอกจากนี้ยงัสามารถชมเมอืงเสยีมราฐ บายรายตะวนัออก เขาพนมบก เขาพนม
กรอม และแนวเทอืกเขาพนมกุเลน 

เยน็          รบัประทานอาหารเยน็ 

พกัที ่โรงแรมRegency Angkor หรอืเทยีบเท่า 
 

  

เช้า                 รับประทานอาหารเชา้ 

08.00น.      น าทุกท่านชมนครวัด (angkor wat) ศาสน
สถานตั้งอยูใ่นเมืองพระนคร สร้างในรัชสมยัของพระเจา้สุ
ริยวรมันที่ 2 ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสน
สถานประจ าพระนครของพระองค ์ตวัเทวสถานไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี จนเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ส าคญั
เพียงแห่งเดียวที่ยงัเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้ งแต่
ก่อสร้างแลว้เสร็จ แต่เดิมนครวดัเป็นเทวสถานของศาสนา
ฮินดู ซ่ึงสร้างขึ้นเพือ่ถวายแด่พระวษิณุ ก่อนที่จะเปล่ียนเป็นศาสนาพทุธ นครวดัเป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตวัเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมยัคลาสสิครุ่งเรือง และได้
กลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศกมัพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุดท่องเที่ยวหลกัของประเทศ 

ตลอดจนไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ เมืองพระนคร 
น าทุกท่านชม ปราสาทตาพรม  เป็นหน่ึงในปราสาทโบราณที่มี
เสน่ห์ชวนให้พิศวงด้วยภาพของรากไม้ที่ขึ้ นปกคลุมปราสาท
เอาไว ้  ทั้ งน้ีปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่ฝร่ังเศสในคราว
ปกครองประเทศกมัพูชาไดเ้ลือกให้เป็นปราสาทที่จะคงสภาพก่อน
บูรณะไวใ้ห้มากที่สุด ปราสาทแห่งน้ีจึงยงัมีบรรยากาศปราสาท
โบราณกลางป่าที่เต็มไปดว้ยไมใ้หญ่ และจากภาพอนัน่ามหัศจรรย์

และบรรยากาศอนัลึกลบัน้ีเอง ท าใหป้ราสาทตาพรหมถูกเลือกเป็นฉากภายในภาพยนตร์เร่ือง Tomb Raider 

Day2 นครวดั-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรม-ปอยเปต 



 
 

อนัโด่งดงั และเป็นพุทธศาสนสถานที่ไดรั้บการยกย่องจาก UNESCO ให้มีฐานะเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.
2535 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย              ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ด่านปอยเปต ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้
เมืองเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ด่านชายแดนกมัพชูา-ไทย ตรวจหนงัสือเดินทางเขา้ประเทศ
ไทย และเดินทางกลบักรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ หรือรถบสัปรับอากาศ (ขึ้นอยูก่บัจ  านวนผูเ้ดินทาง) 

 ค่าที่พกัระดบั 4 ดาว 1 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบ ุ

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ 
 ค่าธรรมเนียมผา่นด่านแบบ VIP 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวติ 1,000,000.-บาท (ผูเ้ดินทางส ารองจ่ายไป
ก่อนตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุแบบกลุ่ม) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่ต่างหาก

, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

 ค่าพกัหอ้งเด่ียวเพิม่ตามอตัรา 
 ค่าอาหารม้ือทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์, ค่าโทรศพัทแ์ละค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ในหอ้งพกัโรงแรม 

 ค่าใชจ่้ายที่มีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
 ค่าวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ (ส าหรับชาวต่างชาติที่ตอ้งท าวซ่ีา) ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิม่ต่างหาก ท่านละ 

3,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวต่างชาติที่ตอ้งช าระเพิม่ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
แห่งชาติ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถเขมร (300 บาท/ท่าน/ทริป) 

 

 



 
 

เอกสารที่ใชใ้นการเดินทาง ของผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

           1.หนงัสือเดินทาง ที่มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน  

เอกสารที่ใชใ้นการเดินทาง ของผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

           1.หนงัสือเดินทาง ที่มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน  

           2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 

กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ท าการ 

 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

 แจง้ช่ือ นามสกุล พร้อมหนา้พาสปอร์ต เพือ่ท  าประกนัภยัการเดินทาง 
 วางมดัจ าท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พร้อมใบโอนเงิน

และระบุโปรแกรมทวัร์  
 

การยกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคา  

 


