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ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ่ 

รำคำเด็ก 

(มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

รำคำเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

17-19, 18-20 ก.ค. 59 

12-14 ส.ค. 59 (วนัแม่แห่งชำต)ิ 

9-11, 23-25 ก.ย. 59 

22-24 ต.ค. 59 (วนัปิยมหำรำช) 

11-13, 25-27 พ.ย. 59 

3-5 ธ.ค. 59 (วนัพ่อแห่งชำต)ิ 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 3,500.- 



 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ CD0013D2N DCE-BUS-W18 

 

10-12 ธ.ค. 59 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

**8 ทำ่นออกเดินทำงไม่มีหวัหนำ้ทวัร*์* 

      

วนัแรก   กรุงเทพฯ-อรญัประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสำบ-ตลำดไนทม์ำเก็ต 

05.00 น พรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย พบเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบั 

05.30 น. เดินทางสู่ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ โดยรถปรบัอากาศ พรอ้มบริการอำหำรเชำ้แบบปิกนิคบนรถ 

09.00 น. เดินทางถึงด่านปอยเปต จากน้ันน าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองด่านปอยเปต ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ ซ่ึง

ถนนปัจจุบนัลาดยางเรียบรอ้ยแลว้ ท่านจะเดินทางสูเ่มืองเสียมเรียบดว้ยความสะดวกสบาย  

 12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่  โตนเลสำบ (ทะเลสำบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กวา้งขวา้ง สุดสายตาซ่ึงไดช่ื้อว่า

เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน ้าหลากน ้าท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 

10 เมตร โตนเลสาบคลอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 5 จงัหวดั คือ ก าปงธม, ก าปงชะนัง, โพธิสตัว ์ , พระตะบอง  และ

เสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตชาวประมงซ่ึงสรา้งท่ีพกัอาศยัอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร   หลงัอาหารค า่ ใหอิ้สระท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ และชมตลาดค า่ของชาว

เสียมเรียบ ซ่ึงนักท่องเท่ียวนิยมมาเดินซ้ือของท่ีระลึกมากมาย อาทิเช่น ไมแ้กะสลกั เส้ือลายนครวตั และสปา

ปลา เป็นตน้  ท่ีตลาด Angkor night market .  

พกัท่ี APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า  ( 4 ดาว )   
 

วนัที่สอง      ปรำสำทบนัทำยสรี-ผ่ำนชมปรำสำทแปรรูป-  ปรำสำทตำพรม-นครธม (ปรำสำทบำยน)–นครวดั- 

ชมโชวร์ะบ ำอปัสร 

07.00 น. รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

08.00 น. เดินทางไปชม ปรำสำทบนัทำยสรี (Banteay Srei) ระหว่างทางผ่านชม ปรำสำทแปรรูป เป็นเทวสถานใน

ศาสนาอินดูลทัธิไลวนิกาย เป็นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็นชั้น เป็นท่ีประดิษฐาน ศุวลึงคไ์วท่ี้องคป์ระธาน  

น าชม ปรำสำทบนัทำยสรี ซ่ึงสรา้งในพ.ศ 1510 โดยยชัญวราหะ ซ่ึงเป็นพราหมณ์นักปราชญใ์นรชัสมยัพระ

เจา้ราเชนทรวรมนัท่ี 2 ตราบจนพระองคเ์สด็จสวรรคต พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 5 ซ่ึงเป็นราชโอรสจึงขึ้ นครองราชย์

แทนตัวปราสาทสรา้งในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหน่ึง สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพู ดูสดใสไม่มี

ปราสาทใดเหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรกัชาวฝรัง่เศสใหฉ้ายาปราสาทแห่งน้ีว่า ‘’

รตันชำตแิห่งศิลปะขอม“ การแกะสลกัลวดลาย จึงดูอ่อนชอ้ย ลายคมชดั ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลกัส่วนมาก 

จะเปนเร่ืองราว ในมหากาพยร์ามายาณะ (รามเกียรต์ิ) อย่างงดงามมาก โคปุระของปราสาทบันทายสรีมี

ลวดลายงดงามมาก จ าหลกัเป็นรูปพระอินทรท์รงชา้งเอราวณั ผ่านโคปุระชั้นนอกซ่ึงมีกรอบประตูไม่ใหญ่นัก
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เขา้ไป จะเป็นทางเดินปูลาดดว้ยหินทราย สองขา้งทางปักดว้ยเสานางเรียง ท าดว้ยหินทรายเช่นกนัห่างเป็น

ระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซ่ึงกินพ้ืนท่ีออ้มไปถึงกลุ่มตัวปราสาทดา้นใน ปราสาทบนัทายสรี 

หรือท่ีชาวเขมรเรียกว่า "บนัเตยเ์สรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" ถา้แปลตามภาษาสนัสกฤตซ่ึง "ศรี " แปลว่า 

ความดีงามแลว้ก็อาจจะแปลไดว้่า "ป้อมท่ีสวยงาม" ชม ปรำสำทตำพรหม สรา้งในปี พ.ศ.1729โดยพระเจา้

ชยัวรมนัท่ี7เพ่ืออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของ

ไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไมป้กคลุม ปราสาทหลงัน้ีมีรากไมข้นาดมหึมาขึ้ นปกคลุมหลงัคาปราสาทหลาย

แห่ง ซ่ึงเป็นจุดสนใจท่ีนักท่องเท่ียงใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว ้และ ท่ีน่ียังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท า

ภาพยนตรเ์ร่ือง Tomb Rider อีกดว้ย 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพำนนำครำช ซ่ึงดา้นหน่ึงเป็นศิลาสลกัเป็นรูปเทวดา

ก าลงัฉุดนาค ส่วนอีกดา้นหน่ึงเป็นรูปอสูรซ่ึงมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกนัถึง 108 ตน    เป็น

สะพานท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 กษัตริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมืองนครธม  ชม ประตูเมือง ท่ีมียอด

เป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระพกัตรไ์ปทั้ง 4 ทิศ ชม ปรำสำทบำยน ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางขององักอรธ์มหรือนครธม 

เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเส่ือมคือ ในรชักาลของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ยอดปราสาทขนาดยกัษ์ ทุก

หลงัจะแกะเป็นเทวพกัตร ์4 หน้าหนัออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกขสุ์ขของประชาชนทั้ ง 4 ทิศ ใบ

หนา้หนือยอดปราสาทบายนท่ีปรากฏอยูท่ัว่ทั้งปราสาทซ ้า ๆ กนั ถึง 216 หนา้ ๆ น้ีรวมทั้งท่ีโคบุระของก าแพง

เมืองพระนคร เช่ือว่าเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรซ่ึงมีรอยยิ้ มแบบบายนคือ ยิ้ มแบบมีเมตตา 

กรุณา ผ่านชม ปรำสำทบำปวน ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีตั้งอยู่ในส่วนของพระราชวงั มีทางเดินเป็นสะพานหินท่ีทอด

ยาวจากประตูทางเขา้ไปยงัตัวมหาปราสาท ผ่านชม ปรำสำทพิมำนอำกำศ สรา้งดว้ยศิลาแลงซอ้นกนั 3 ชั้น

แบบปิรามิด ชั้นบนสุดสรา้งดว้ยหินทราย และยงัเป็นท่ีประดิษฐานเทพเจา้ประจ าวนั  ถัดไปไม่ไกลนักจะเป็น

ท่ีตั้งของสระสรง ซ่ึงอยูด่า้นเหนือของพระราชวงั สระสรงแห่งน้ีจะแยกกนัระหว่างผูห้ญิงและผูช้าย ผ่านชม ศำล

พระเจำ้ข้ีเรื้ อน ซ่ึงดา้นหน้าและดา้นหลงักบัผนังทั้ง 2 ดา้น แต่งดว้ยหินทรายและลายปูนป้ันเป็นเทพอปัสร

และอสูรเป็นชั้นๆ เป็นภาพท่ีงดงามมาก พลาดไม่ไดท่ี้จะตอ้งชมพลับพลาชา้งหรือบัลลังก์ชา้ง ซ่ึงฐานของ

พลับพลาสรา้งดว้ยหินจ าหลักเป็นรูปการจับชา้งและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร  เป็นสถานท่ีกษัตริยนั์่ง

ทอดพระเนตรการสวนสนาม การซอ้มรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ   จากน้ันชมส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก 

ปรำสำทนครวดั ท่ีเปรียบเสมือนวิมานของเทพเจา้สูงสุดท่ีบรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษย ์และ

ถือวา่เป็นสถานท่ีสุดยอดในการเดินทางไปในครั้งน้ี ซ่ึงสรา้งขี้ นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจา้สุ

ริยวรมันท่ี 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต า่ การกวน

เกษียรสมุทร ซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศักด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทัพของ

พระเจา้ 

สุริยวรมนัท่ี 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู ่ 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร พรอ้มชมกำรแสดงนำฎศิลป์พ้ืนเมือง (ระบ ำอปัสรำ) 

พกัท่ี APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า  ( 4 ดาว )   

 

วนัที่สำม      วดัใหม่-องคเ์จก็ องคจ์อม-ชอ้ปป้ิงตลำดซำจะ๊ ปอยเปต-อรญัประเทศ-กรุงเทพ ฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

08.00 น. น าท่านสกัการะ องคเ์จก็ องคจ์อม พระคู่บา้นคู่เมือง ท่ีชาวเสียมเรียบเสียมเรียบนับถือเป็นอย่างมาก  จากน้ัน

น าชม วัดใหม่ (วดัทไม) เป็นท่ีรวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้ นในยุคเขมรแดงท่ี

พลพต ผูน้ าเขมรแดงปกครอง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลำดเมืองเสียมเรียบ (ตลาดซาจ๊ะ) ใหท่้านได ้ชอ้ป

ป้ิงซำจะ๊ เลือกซ้ือสินคา้ท่ีท่านถูกใจ ฝากคนท่ีท่านรกัทางบา้น เวลาพอสมควรแลว้น าท่านเดินทางสู่ ปอยเปต  

12.00 น. รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ด่านปอยเปต  เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

15.00 น. เดินทางถึง ด่านตรวจคนเขา้เมืองปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ ผ่านขัน้พิธีการตรวจคนเขา้ออก– เมืองเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ อิสระชอ้ปป้ิงท่ีตลาดโรงเกลือ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกมากมาย  

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ .... 

***************************************************** 

หมำยเหต ุ:  1. ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวนัหยุดเทศกาล โดยมิตอ้งแจง้  

                          ใหท้ราบล่วงหน้า 

2. มิไดร้ะบุท่ีนัง่บนรถ ท่านท่ีมาถึงท่ีรถก่อน สามารถเลือกท่ีนัง่ไดเ้ลย 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ่ 

รำคำเด็ก 

(มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

รำคำเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

17-19, 18-20 ก.ค. 59 

12-14 ส.ค. 59 (วนัแม่แห่งชำต)ิ 

9-11, 23-25 ก.ย. 59 

22-24 ต.ค. 59 (วนัปิยมหำรำช) 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 3,500.- 
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11-13, 25-27 พ.ย. 59 

3-5 ธ.ค. 59 (วนัพ่อแห่งชำต)ิ 

10-12 ธ.ค. 59 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

 

***อตัรำค่ำบริกำรสงวนสทิธ์ิเฉพำะผูถื้อพำสปอรต์ไทยเท่ำนั้น  

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าหอ้งพกัจ านวน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุไว ้

 ค่ายานพาหนะน าเท่ียวตลอดเสน้ทาง 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบรรยำยภำษำไทย 

 ค่าเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

 ค่ำ STAMP  V.I.P. ด่ำนไทย  100 บำท 

 ค่ำ STAMP  V.I.P. ด่ำนเขมร  300 บำท 

 ค่าประกนัชีวิต ( วงเงิน 200,000  บาท ) 
 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 ค่ำวีซ่ำเขำ้ประเทศกมัพูชำ 1000 บำท (กรณีเป็นชำวตำ่งชำติ) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืน เช่น มินิบาร,์ ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์หรือนอกเหนือจากโปรแกรม 

 ค่าพกัหอ้งเด่ียวเพิ่มตามอตัรา 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรไ์ทย ไกดเ์ขมร  และคนขบัรถ  
 

 

เอกสำรที่ใชใ้นกำรเดินทำง ของผูถ้ือหนงัสือเดินทำงไทย ส่งเอกสำรก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 10 วนั 

           1.หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุไมต่ า่กวา่ 6 เดือน  
 

เอกสำรที่ใชใ้นกำรเดินทำง ของผูถ้ือหนงัสือเดินทำงตำ่งชำติ ส่งเอกสำรก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 10 วนั 

           1.หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุไมต่ า่กวา่ 6 เดือน  

           2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
 

กรุณำส่งเอกสำรก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 10 วนั ท ำกำร 
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***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
(ราคาดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาท)*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

**8 ทำ่นออกเดินทำงไม่มีหวัหนำ้ทวัรไ์ทย** 

**15 ทำ่น มีหวัหนำ้ทวัรไ์ทย** 

เง่ือนไขกำรจอง    1. มดัจ าท่านละ 3,000 บำท ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

พรอ้ม FAX สลิปการโอนเงินและหนา้หนังสือเดินทาง 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งน้อย 15 วนั  

กำรยกเลิก **กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง****ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินใดๆ

ทั้งส้ินทุกกรณี** 

 


