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2 ท่านเลือกวันเดนิทางได้ตามอัธยาศัย 
เดนิทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 2559 
วันแรก กรุงเทพ–เสียมเรียบ-องค์เจก็องค์จอม-พพิธิภัณฑ์สถานอังกอร์-โตนเลสาบ- 
                 โชว์นาฎศิลป์พืน้เมือง 

04.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E  
        (ลกูค้าท าการเช็คอินด้วยตนเอง) 
07.25 น. ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ โดยสายการบินไทยสไมล์  เท่ียวบินท่ี WE 588 
08.40 น.    เดินทางถึง ท่าอากศยานนานาชาติเสียมเรียบ ประเทศกมัพชูา น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ เมืองเศรษฐกิจและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น
มรดกโลกของกมัพชูา  น าท่านสกัการะ องค์เจก็ องค์จอม พระพทุธรูปพ่ีน้องคู่บ้านคู่เมือง ท่ีชาวเสียม
เรียบเสียมเรียบนับถือเป็นอย่างมาก  จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ เป็น
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พิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการรวบรวมวุตถุโบราณและน าเสนอเร่ืองราว
ประวัติศาสตร์ของชนชาติกัมพูชา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม การปกครอง ความเช่ือและศาสนาขอ
อาณาจกัรขอมโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างปราสาทนครวดั และชมพระพทุธรูปเก่าแก่นบัพนั
องค์ท่ีรวบรวมไว้และจดัแสดงอย่างงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขวางสดุ
สายตาซึง่ได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของทวีปเอเชีย เม่ือถึงฤดนู า้หลากน า้ท่วมถึง 7,500 
ตารางกิโลเมตร ลกึถึง 10 เมตร ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึง่สร้างท่ีพกัอาศยัอยู่กลางทะเลสาบ มานานนบั
หลายสิบปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พืน้เมือง (ระบ าอัปสรา) 
 พกัท่ี  EMPRESS ANGKOR RESORT & SPA หรือเทียบเท่า  ( 5 ดาว )   
 

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด 
เช้า           รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

หลงัอาหาร เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี ซึง่สร้างด้วยหินทรายสีชมพดูสูดใส ไม่มีปราสาทใด
เหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ชาวฝร่ังเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนีว้่า  
‘’รัตนชาตแิห่งศิลปะขอม“ การแกะสลกัลวดลายนัน้ดอู่อนช้อย ลายคมชดั ดมีูชีวิตชีวา ภาพแกะสลกั
ส่วนมาก จะเป็นเร่ืองราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์) น าท่านชม ปราสาทตาพรหม สร้าง
โดยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 เพ่ืออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่โต
มากกว่าสนามหลวงของไทย ปราสาทหลงันีมี้รากไม้ขนาดมหึมาขึน้ปกคลมุหลงัคาปราสาทหลายแห่ง 
ซึง่เป็นจดุสนใจท่ีนกัท่องเท่ียงใฝ่ฝันอยากมาบนัทกึภาพเก็บไว้ และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์
เร่ือง Tomb Rider อีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลกัเป็นรูปเทวดา

ก าลงัฉดุนาค ส่วนอีกด้านหนึง่เป็นรูปอสรูซึง่มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกนัถึง 108 ตน เป็น
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สะพานท่ีกษัตริย์ชยัวรมนัท่ี 7 ใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม  ชม ประตเูมือง ท่ีมียอดเป็นรูป
พระโพธิสตัว์หนัพระพกัตร์ไปทัง้ 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึง่เป็นศนูย์กลางขององักอร์ธมหรือนครธม 
เป็นสดุยอดของปราสาทเขมรในยคุเส่ือมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ยอดปราสาทขนาดยกัษ์ 
ทกุหลงัจะแกะเป็นเทวพกัตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทกุข์สขุของประชาชนทัง้ 
4 ทิศ น าท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ท่ีเปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้า
สงูสุดท่ีบรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนษุย์ และถือว่าเป็นสถานท่ีสดุยอดในการเดินทางไป
ในครัง้นี ้สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมนัท่ี 2 โดยถวายเป็นพทุธบชูา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหม่ืนองค์ ชม
ภาพแกะสลักนูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร ภาพการยกกองทพัของพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 1 โดยมีภาพ
กองทพัของเสียมกกุ ซึง่เป็นบรรพบรุุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย  

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร      
พกัท่ี  EMPRESS ANGKOR RESORT & SPA หรือเทียบเท่า  ( 5 ดาว )   

 

วันที่สาม วัดทไม-ตลาดซาจ๊ะ-ศูนย์ฝึกอาชีพ Les Artisans d’Angkor-ศูนย์ทอผ้าไหมพืน้เมือง- 
                 บารายตะวันตก-พพิธิภัณฑ์สงคราม-กรุงเทพฯ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

จากนัน้น าชม วัดใหม่ (วดัทไม) “อนุสรณ์สถานทุ่งสังหาร” เป็นท่ีรวบรวมหวักระโหลกของชาวเขมร 
และเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในยคุเขมรแดงท่ีพลพต ผู้น าเขมรแดงปกครอง  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตลาด
เมืองเสียมเรียบ (ตลาดซาจ๊ะ) ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าท่ีท่านถกูใจ อาทิเช่น เสือ้ยืดลวดลายปราสาท
หิน ไม้แกะสลกั ผ้าพนัคอ ปลาแห้งและอ่ืนๆอีกมากมาย ฝากคนท่ีท่านรักทางบ้าน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
                   น าท่านชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ Les Artisans d’Angkor ศนูย์ฝึกสอนวิชาชีพของชาวเสียมเรียบ ไม่ว่าจะ

เป็นการทอผ้า การแกะสลกัหิน แกะสลกัไม้ ซึง่ท่านสามารถเลือกซือ้ผลงานท่ีถกูใจ ติดไม้ติดมือกลบั
บ้านได้  จากนัน้น าท่านชมบารายตะวันตก  อ่างเก็บน า้รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้จาก
แรงงานมนษุย์ สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าสริุยะวรมนัท่ี 1 ปัจจบุนัได้พฒันาเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
แหล่งประมงน า้จืด น าท่านเดินทางสู่พพิธิภณัฑ์สงครามซึง่เป็นสถานท่ีเก็บกู้ ระเบิดและอปุกรณ์การท า
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สงครามจากพืน้ท่ีต่างๆมารวมไว้  จากนัน้น าท่านชม ศูนย์ทอผ้าไหมพืน้เมือง เป็นศนูย์หถักรรมท่ี
จดัท าขึน้เพ่ือการพฒันาและสืบทอดการทอผ้าไหมให้คงอยู่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร                 
หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  

21.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 591 

22.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ.... 
********************************************* 

อัตราค่าบริการ 

โรงแรม 2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-8 ท่าน  พกัเดี่ยว 
Empress Angkor 

Resort & Spa 
 
   15,900 

 
   13,900 

 
   13,900  

 
   3,500 

 
อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินไทยสไมล์ 

 ค่าห้องพกัจ านวน 2 คืน (พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบไุว้    
 ค่ายานพาหนะน าเท่ียวตลอดเส้นทาง 
 ค่ามคัคเุทศก์ท้องถ่ินบรรยายไทย    
 ค่าเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
 ค่าประกันชีวิต  ( วงเงนิ  1,000,000  บาท ) 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 25 USD (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืน เช่น มินิบาร์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือนอกเหนือจากโปรแกรม 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 5 - 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PACKAGE REP001 OCT-WE-W18 

 

***บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม แตค่งรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้ เดินทางเป็นส าคญั  
(ราคาดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัคา่เงินบาทและคา่น า้มนัเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)*** 

 
 
 
 

 ค่าพกัห้องเด่ียวเพิม่ตามอตัรา    
 ค่าทปิ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับ 
 

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง ของผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย  
           1.หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

 

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง ของผู้ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิ 
           1.หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
           2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิว้ 2 ใบ 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
การจอง  ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดนิทางทันที พร้อมช าระยอดเตม็ภายใน 2 วันหลังจากท าการจอง  
การยกเลิก  **กรณีมีการยกเลิกการเดนิทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิใดๆทัง้สิน้ทุกกรณี** 

 

 
 
 


