
 

 

เริ่มเดินทาง เดือนธนัวาคม 2561– เดือนพฤษภาคม 2562 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-เสยีมเรยีบ-สกัการะองคเ์จา้เจก๊ เจา้จอม – วดัใหม่ (ทุ่งสงัหาร)  

                  วดัเพรยีพรหมรตัน ์- โตนเลสาบ – ตลาดซาจะ๊ 

06.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินไทยสมาย เจา้หน้าท่ีใหก้าร

ตอ้นรบัอยา่งอบอุ่นและเป็นกนัเอง  

07.45 น. น าคณะเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินไทยส

ไมล ์เที่ยวบิน WE588  

รบัประทานอาหารเชา้ (1)บนเครือ่ง 

08.50 น. ถึง ประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมื องรับ

สมัภาระเรียบรอ้ย จากน้ันน าท่านข้ึนรถปรบัอากาศ เดินทาง

สู่ เ มืองเสียมเรียบ น าท่านสักการะ  ศาลพระองค์เจ๊ะ

พระองคจ์อม (เปรี๊ยะอองเจะ๊ขเปรี๊ยะอองจอม) เปรียบ

เหมือนศาลหลกัเมือง ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง 

  ของเสียมเรียบ ชาวบา้นและนักท่องเท่ียวนิยมมากราบไหวส้กัการะและขอพร  ตามประวติัเล่าวา่ 

องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพ่ีน้องกัน และมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วนัหน่ึง

หลงัจากไปท าบุญกลบัไปก็นอนหลบัไม่ต่ืนขึ้ นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และอาลยักบัลกู

สาวทั้งสองคนอยา่งมาก จึงไดส้รา้งพระพุทธรูปขึ้ นมาสององค ์องคใ์หญ่นามว่าองคเ์จก๊ องคเ์ล็ก

เป็นน้องนามว่าองค์

จอม เป็นพระพุทธรูป

คู่บา้นคู่เมืองของเมือง

เสียมราฐ ประชาชน

ท่ีน่ีใหค้วามเคารพนับ

ถื อ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก 

จากน้ันน าท่านชม วัดใหม่ (ทุ่งสงัหาร ) วดัแห่งน้ีเคยเป็นพ้ืนท่ีส าหรับท้ิงศพผูท่ี้เสียชีวิตจาก

สงครามเขมรแดง จนต่อมามีการสรา้งวัดขึ้ นคร่อมทับพ้ืนท่ีเดิม และน าเอาโครงกระดูกและ

กะโหลกศีรษะของผูท่ี้เสียชีวิตมารวบรวมจดัแสดงใน

ตูก้ระจกภายในบริเวณวัดแห่งน้ี เพ่ือเป็นอนุสรณ์

สถานถึงความโหดรา้ยของครามสงครามเขมรแดงใน

อดีต วดัเพรยีพรหมรตัน ์(Preah Prohm Rath) เป็น

วัดสรา้งใหม่ของกัมพูชา ภายในพระวิหารของวดัมี

พระนอนศักด์ิสิทธ์ิท่ีสรา้งดว้ยกาบเรือของพระช่ือ

ดงัท่ีชื่อวา่ Preah Ang Chong Han Hoy ท่ีเป็นท่ีเคารพ

สกัการะของชาวพนมเปญ และ กมัพชูา มาตั้งแต่สมยั พ.ศ.1900ภายในโบสถ์มีพระประธานท่ี

ถูกสรา้งอยา่งเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางดา้นหลงัพระองคใ์หญ่น้ัน นักท่องเท่ียวก็จะไดพ้บพระ



 

 

นอน ท่ีนอนซ่อนตัวอยู่ดา้นหลังอย่างน่าเล่ือมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายท่ีประดับ

ตกแต่งดว้ยภาพพุทธประวติัซ่ึงเป็นศิลปะแบบใหม่ท่ีศิลปินแนวใหม่ของกมัพชูาสรา้งสรรคข์ึ้ นมี

เอกลกัษณแ์ตกต่างตรงเล่นความนูนต า่ท่ียืน่ออกมาจากฝาผนังใหด้มีูมิติมากขึ้ น 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั(2)ที่ ณ ภตัตาคารบรกิารเมนูบุฟเฟต ์

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนยใ์หท่้านไดล้่องเรือชม

ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวประมงพ้ืนเมืองเขมรท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบ  

จากนั้น จากน้ันน าทุกท่าน ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดซาจะ๊  ใหท่้าน 

 

เลือกซ้ือของฝากอาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวงกุญแจและอ่ืนๆ เคร่ืองเงิน อญัมณี 

นอกจากการซ้ือของฝากแลว้ ท่านลองชิมปาเตท่ีมีขายอยูท่ัว่ไปในเมืองเสียมเรียบ 

เยน็ ****อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั แนะน าทานที่ตลาดกลางคืน PUP STREET**** 

    พกัที่  โรงแรม Holy Angkor Hotel / Sovanmealea Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง  ปราสาทบนัทายสรี-นครธม-ประสามบายน –ปรสาทตาพรหม-นครวดั 

08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้(3)ที่ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

09.00 น. น าท่านชม ปราสาทบนัทายสรี (Banteay Srei) 

สรา้งตอนปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์ 

(พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหน่ึง 

สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก  ภาพ

นูนสูงไดอ้ย่างสวยงามมาก จากน้ันน าท่านชม 

ปราสาทบนัทายส าเหร่ (Banteay Samrei) สรา้ง

ขึ้ นในรชัสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 องคป์ราสาท

คลา้ยกบัปราสาทหินพิมาย และน าท่าน เดินทาง

สู่ ปราสาทตาพรหม ซ่ึงสรา้งในปี พ.ศ.1729 

โดยพระเจา้ชยัวรมันท่ี 7 เพ่ืออุทิศถวายแด่พระ

ราชมารดาเป็นวดัในพุทธศาสนา เป็นปราสาทท่ี

สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเ ท่ียว

ส่วนมากใหค้วามสนใจปราสาทน้ีมากพอสมควร 

น าคณะ เดินทางสู่ เมืองพระ  นครธม น าท่าน



 

 

เขา้ชม ปราสาทบายน สมัผัส”รอยยิ้ มบายน”เป็นศนูยก์ลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของ

เขมรในยุคเส่ือมคือในรชัสมยัของเจา้ชยัวรมนัท่ี 7ยอดปราสาทขนาดยกัษ์ทุกหลงัจะแกะเป็นเทว

พกัตร ์4 หน้า หนัออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกขข์องประชาชน  เดินทางสู่  ปราสาท

ตาพรหม  ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพ่ืออุทิศใหแ้ก่พระมารดา ชมตน้สะปงขนาดใหญ่ท่ี

แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดลึูกลบัเหมือนอยูใ่นเขาวงกต  

เที่ยง ****อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั แนะน ารา้น ANGKOR CAFÉ  

                        NARRY KHMER REACH ANGKOR **** 

เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวดั”หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในรอบพนัปีชมภาพแกะสลกั

หินทรายนูนต า่ท่ีระเบียงคตทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงแกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเชน่ การยก

ทพัของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     ส่วนท่านใดท่ีสนใจกิจกรรมในการข้ึนบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็น

บอลลนูท่ีอยูก่บัท่ี จะขบัเคลื่อนข้ึนลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพ้ืนดิน ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประ

มาร 10-15 นาท่ี ก็ลงกลบัคืนสูพ้ื่นดิน  สถานท่ีอยูบ่รเิวณถนนตรงทางเขา้ปราสาทนครวดัไปทางทิศ

ตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะน าใหช้มตอนเย็นจะไดรู้ปภาพที่สวยกว่า เพราะดวงอาทิตยอ์ยู่

ทางทิศตะวนัตกแลว้ รบัรองว่าท่านจะไดรู้ปภาพท่ีสวยๆกลบับา้นอยา่งแน่นอน 

***ค่าใชจ้า่ยในการข้ึนบอลลนู ทา่นละ 1,000 บาท *** 

(การข้ึนบอลลนู ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิดใหบ้รกิารจา้) 

 

 

 

 

 



 

 

 

21.25 น. น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสไมล ์ 

เที่ยวบิน WE591 บรกิารอาหาร(4)บนเครือ่ง 

22.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

***หมายเหต*ุ**รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   

ตค่ านึงถึงลกูคา้เป็นหลกั 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 

12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

มีเตยีงเสริม 

เด็กอายุต  า่กว่า 

12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

 

ราคาทารก  

0-2ปี 

พกัท่านเด่ียว 

จา่ยเพ่ิม 

 

9 – 10 ธ.ค 61 9,999 9,999 9,999 3,000 1,000 

22-23 ธ.ค 61 8,555 8,555 8,555 3,000 1,000 

29 – 30 ธ.ค 61 10,888 10,888 10,888 3,000 1,000 

30 – 31 ธ.ค 61 10,888 10,888 10,888 3,000 1,000 

31ธ.ค – 1ม.ค 62 10,888 10,888 10,888 3,000 1,000 

26-27 ม.ค 62 7,999 7,999 7,999 3,000 1,000 

18-19 ก.พ 62 8,555 8,555 8,555 3,000 1,000 

9-10 มี.ค 62 7,999 7,999 7,999 3,000 1,000 

23-24 มี.ค 62 7,999 7,999 7,999 3,000 1,000 

30-31 มี.ค 62 7,999 7,999 7,999 3,000 1,000 

6-7 เม.ย 62 9,555 9,555 9,555 3,000 1,000 

13-14 เม.ย 62 10,888 10,888 10,888 3,000 1,000 



 

 

14-15 เม.ย 62 10,888 10,888 10,888 3,000 1,000 

15-16 เม.ย 62 10,888 10,888 10,888 3,000 1,000 

4-5 พ.ค 62 8,555 8,555 8,555 3,000 1,000 

18-19 พ.ค 62 8,555 8,555 8,555 3,000 1,000 

25-26 พ.ค 62 8,555 8,555 8,555 3,000 1,000 

 

อตัราค่าบริการรวม    -ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัสายการบินไทยสไมล ์ 

-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง     

-ค่าเขา้ชมสถานท่ี 

-ค่าอาหารท่ีระบุตามในรายการ 

-ค่าท่ีพกัในเมืองเสียมเรียบ 1 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอรก์รีน หรือ เทียบเท่า   

-ประกนัชีวิต  1,000,000  / อุบติัเหตุ 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม  -ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกมัพชูา ส าหรบัต่างชาติ (20 USD)   

-ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ     

-ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว ้   

 ทิปไกด ์+ คนขบัรถ ทอ้งถิ่น  ท่านละ 1,200  บาท  ตอ่ท่าน (เพ่ือเป็นก าลงัใจกบัคนพ้ืนที่เป็นสินน ้าใจของ

ลกูคา้) 

 ส่วนหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

สิ่งที่ควรน าตดิตวัไปดว้ย   รองเทา้กนัล่ืน แวน่กนัแดด  ของใชส้่วนตวั   

เง่ือนไขการช าระเงิน ช าระมดัจ  า 5,000 บาท พรอ้มส่งหนา้หนงัสือเดินทาง ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 

วนั  

***** รายการทวัรน้ี์เป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ***** 

 


