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08.00น.      ถงึตลาดโรงเกลอื อ. อรญัประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบรษิทัใหก้ารต้อนรบันํา

ท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงขา้มด่านสู ่ปอยเปต ประเทศกมัพชูา นําาท่านขึน้ตูร้ถทอ้งถิน่เดนิทาง

สูเ่มอืง เสยีมเรยีบระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่  
เท่ียง         รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย          นําทา่นสกัการะ ศาลพระองคเ์จก๊ พระองคจ์อม (เปร๊ียะอองเจก๊เปร๊ียะอองจอม) เปรยีบ

เหมอืนศาลหลกัเมอืง สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืงของเสยีมเรยีบชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบ

ไหวส้กัการะและขอพร 

นําทุกท่านเดนิทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ํา จดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีอาคเนย์โตนเลสาบ อยู่ห่างจาก

กรุงพนมเปญประมาณ 100 กโิลเมตร โตนเลสาบเกดิจากไหลผ่านของแม่น้ําโขงไหลลงมายงับรเิวณที่

ราบลุ่มขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 จงัหวดัของกมัพูชา ได้แก่ กําปงธม กําปงชนัง โพธสิตัว์ พระ

ตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ปีลาน้ําจดืชุกชุม และเป็นแหล่งทีอ่าศยัสาํหรบัสตัวน้ํ์าและสตัวป่์า

กวา่ 300 ชนิด ทาํใหช้าวกมัพชูาจาํนวนมาก ตัง้รกรากและประกอบอาชพีประมงในบรเิวณรอบทะเลสาบ

แหง่น้ี  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

และชมพระอาทติยต์กที ่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 ในสมยัพระ

เจา้ยโศวรมนัที ่1 เป็นปราสาทบนเนินเขาลกูเลก็ทีม่คีวามสงูประมาณ 70 เมตร ทีส่รา้งดว้ยหนิทรายเดมิ

ที่น่ีเป็นศูนย์กลางเมอืง พนมบาแคง็น้ีเป็นเทวสถานจากพื้นราบถงึยอดเขาเป็นปราสาทขึน้ไป 15 ชัน้ 

โดยชัน้บนสดุมปีรางคป์ระธานอยูต่รงกลางฐานหนิทรายทัง้5 ชัน้ และเป็นจุดชมพระอาทติยต์กทีส่วยงาม

มากเวลาทีเ่หมาะสาํหรบัเทีย่วชมคอืชว่งเยน็ เพราะจะไดเ้หน็ยอดปราสาทนครวดัทีถู่กแดดยามบ่ายฉาบ

ใหเ้ป็นสทีอง นอกจากน้ียงัสามารถชมเมอืงเสยีมราฐ บายรายตะวนัออก เขาพนมบก เขาพนมกรอม 

และแนวเทอืกเขาพนมกุเลน 

Day1 หน้าด่านอรัญประเทศ-เสียมเรียบ-องค์เจก องค์จอม-โตนเลสาบ-ปราสาทพนมบาเคง็ 

 



 
 
เยน็          รบัประทานอาหารเยน็ 
พกัที ่โรงแรมRegency Angkor หรอืเทยีบเทา่ 
 
  

เช้า                 รับประทานอาหารเชา้ 

08.00น.      นาํทุกท่านชมนครวัด (angkor wat) เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จงัหวดัเสียม

เรียบ ประเทศกมัพูชา สร้างในรัชสมยัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 แต่เดิมนคร

วดัเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นศาสนาพทุธ นครวดั

เป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ เมืองพระ

นคร ปราสาทนครวดัไดเ้ร่ิมสร้างในกลางพุทธศตวรรษท่ี 17 ในรัชสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 เพื่อบูชาแด่

พระวิษณุหรือพระนารายณ์ ในปี พ.ศ. 1720 ชาวจามไดบุ้กรุกขอม ทาํให้พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ตอ้งยา้ยเมือง

หลวงไปท่ีเมืองนครหลวง หรือ เสียมราฐ ในปัจจุบัน หลงัจากนั้น พระองค์จึงสร้างเมืองนครธม และ 

ปราสาทบายนเพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทุกท่านชมปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)หรือเรียกตามสําเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง 

ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี ในบริเวณท่ีเรียกวา่ อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวร ปราสาทแห่งน้ีสร้างอุทิศ

ถวายพระอิศวรภายใตพ้ระนามวา่ "ตรีภูวนมเหศวร" หรือ "ผูเ้ป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม" ปราสาทบนัทายสรี

สร้างดว้ยหินทรายสีแดงขนาดใหญ่ ซ่ึงหินทรายสีแดงน้ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการสกดั สามารถสลกั

ลวดลายต่าง ๆ ไดค้ม งดงามและประณีตไดเ้ป็นอยา่งดี 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวนั 

Day2 นครวดั-ปราสาทบันทายศรี-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรม 



 
 

บ่าย             นาํทุกท่านชมนครธม(Angkor Thom) เป็นเมืองหลวงแห่งสุดทา้ยและเมืองท่ีเขม้แข็งท่ีสุด

ของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาข้ึนในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 มีอาณาเขต

ครอบคลุมพื้นท่ี 9 ตารางกิโลเมตร ภายในเมืองมีส่ิงก่อสร้างมากมายนบัแต่สมยัแรก ๆ และท่ีสร้างโดยพระ

เจา้ชยัวรมนัท่ี 7 และรัชทายาท นาํทุกท่านเดินทางสู่ ปราสาทบายน เป็นศูนยก์ลางของนครธมเป็นสุดยอด

ของปราสาทของเขมรในยคุเส่ือมคือในรัชสมยัของเจา้ชย ัวรมนัท่ี 7ยอดปราสาทขนาดยกัษทุ์กหลงัจะแกะ

เป็นเทวพกัตร์4 หนา้ หนัออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกขข์องประชาชน  นาํทุกท่านสู่ ปราสาทตา

พรหม สร้างข้ึนใน พ.ศ.1729 หรือ ค.ศ.1186 โดยพระเจา้ชยัวรมเทวะท่ี 7 เพื่ออุทิศแด่พระราชมารดา เป็น

การแสดงความเคารพในถือเสมือนหน่ึงเป็นพระปรัชญาปารมิตา มีฐานะเป็นพระมารดาของเหล่า

พระพุทธเจา้ทั้งหลาย ขณะเดียวกนัพระองค์ก็สร้างปราสาทพระขรรค์ เพื่ออุทิศแด่พระบิดา ปราสาทตา

พรหมน้ีเป็นปราสาทในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ลทัธิวชัรยาน หรือ ตนัตระยาน ยเูนสโก (UNESCO) ได้

ประกาศใหป้ราสาทตาพรหม เป็นมรดกโลกเม่ือปี พ.ศ.2535 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 

พกัท่ี  โรงแรมTara Angkor Hotel  

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารอาหารเชา้ 

08.00น.  นาํทุกท่านชม ศูนย์ศิลปาชีพ Artisans Angkor การจดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพท่ีเสียมราฐ เป็นภูมิ

ปัญญาเพื่อสืบทอดให้กบัคนรุ่นหลงั เพียงมีอุปกรณ์อย่างการใชค้อ้น และส่ิว ก็สามารถแกะสลกัพระเกศา

พระพุทธรูปจากหินทรายให้มีลวดลายอ่อนชอ้ยง ดา้นในมี Workshop ผลิตภณัฑต่์างๆ ซ่ึงรายไดส่้วนหน่ึง

นั้นไดบ้ริจาคแบ่งใหก้บัคนพิการและคนยากไร้   

นาํทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระพรหมรัตน์ ภายในพระวิหารของวดั มีพระนอนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างดว้ยกาบเรือ

ของพระช่ือดงัท่ีช่ือวา่ Preah Ang Chong Han Hoy ท่ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวพนมเปญ และ กมัพูชา มา

ตั้งแต่สมยั พ.ศ.1900ภายในโบสถมี์พระประธานท่ีถูกสร้างอยา่งเรียบง่าย หากเดินไปทางดา้นหลงัพระองค์

ใหญ่นั้น นกัท่องเท่ียวกจ็ะไดพ้บพระนอน ท่ีนอนซ่อนตวัอยูด่า้นหลงัอยา่งน่าเล่ือมใส ภายนอกอาคารของวดั

มีศาลารายท่ีประดับตกแต่งด้วยภาพพุทธประวติัซ่ึงเป็นศิลปะแบบใหม่ท่ีศิลปินแนวใหม่ของกัมพูชา

สร้างสรรคข้ึ์นมีเอกลกัษณ์แตกต่างตรงเล่นความนูนต่างท่ียืน่ออกมาจากฝาผนงัใหดู้มีมิติมากข้ึนนัน่เอง   

 

 

Day3 ศูนย์ศิลปาชีพ Artisans Angkor – วดัพระพรหมรัตน์–ช็อปป้ิงตลาดเก่า 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

และนาํทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ะ แหล่งซ้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมีอาคารร้านคา้ท่ี

สร้างในยคุท่ีฝร่ังเศสเขา้มาปกครอง รูปทรงทางสถาปัตยส่์วนมากจึงออกไปแนวยโุรป ในตลาดซาจ๊ะ จะขาย

ท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พื้นเมืองของเขมร ดา้นหน้าตลาดจะเป็นผลิตภณัฑข์องแห้งจากโตนเลสาบ ไดแ้ก่ปลา

กรอบ หรือปลายา่ง ปลาช่อนแดดเดียวกุนเชียง และปลาท่ีอยูใ่นโถ เช่นปลาร้า ปลาหมกัชนิดต่างแบบเขมร 

ลึกเขา้ไปในตลาดจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกัและผลไมต่้างๆ บางอยา่งก็นาเขา้จากไทย ส่วนอีกซีกหน่ึง

จะเป็นตลาดปลาสดๆท่ีมาจากทะเลสาบโตนเล   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

• ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่  

• ค่าท่ีพกัระดบั 4 ดาว 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี นํ้าอุ่น) 

• ค่าอาหารตามรายการ 6 ม้ือ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ 

• ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุ วงเงินค่ารักษาสูงสุด1,000,000 บาท 

(ผูเ้ดินทางสาํรองจ่ายไปก่อนตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุแบบกลุ่ม) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 



 
 

•ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มต่างหาก, ค่า

รักษาพยาบาล(ในกรณีท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) 

• ค่าอาหารม้ือท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์, ค่าโทรศพัทแ์ละค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ในหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

• ค่าวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ (สาํหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งทาํวีซ่า) ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 3,000 

บาท 

• ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว สาํหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งชาํระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 

• ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถเขมร (300 บาท/ท่าน/ทริป) 

เง่ือนไขการจองและสํารองท่ีน่ัง 

• แจง้ช่ือ นามสกลุ พร้อมหนา้พาสปอร์ต เพื่อทาํประกนัภยัการเดินทาง 

• วางมดัจาํท่านละ 3,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั พร้อมใบโอนเงินและระบุ

โปรแกรมทวัร์ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลิกทวัร์ ก่อนเดินทาง 20 วนั บริษทัคืนเงินใหท้ั้งหมด 

• ยกเลิกทวัร์ ภายใน 7 วนัก่อนการเดินทาง บริษทัฯ จะเกบ็ค่ามดัจาํทวัร์หรือเกบ็ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง 

เพิม่เติมเลก็น้อยก่อนการเดนิทาง 

• ท่านสามารถแต่งกายไดต้ามสบาย ไม่มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ 

• โรงแรมระดบั 4 ดาว มาตรฐาน มีแอร์ ทีวี นํ้าอุ่น พร้อมส่ิงอาํนวยสะดวกครบครัน 

• อาหารจะคลา้ยกบัอาหารไทยภาคกลาง 

• แนะนาํใหแ้ลกเป็นดอลลาร์สหรัฐไป แต่บางท่ีกรั็บเป็นเงินไทย 


