
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์SEAMR PANOM 3D2N OCT17-QD-W38 

 

 

 

 

 

05.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก Terminal 1 Gate 4 Row 5 เคาน์เตอรส์าย

การบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES (QD) เจา้หน้าท่ีคอยให ้การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก

เร่ือง เอกสาร สัมภาระ ใหแ้ก่ท่านและคณะ 

08.20 น. น าคณะเดินทางสู่ประเทศกมัพูชา โดยสายการบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES เท่ียวบิน QD682  

09.15 น. ถึง สนามบินกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา แวะรอต่อเคร่ืองบิน 

11.30 น. ออกเดินทางสู่...เสียมเรียบ โดยสายการบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES เท่ียวบิน QD673 

     วันแรก       กรุงเทพฯ - พนมเปญ – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ 
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12.10 น. ถึง สนามบินเสียมเรียบ แล้วน าท่านรบัประทานอาหาร

กลางวนัท่ีภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านสักการะ ศาลเจา้เจก๊ – เจา้จอม ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

คู่บ้านคู่เ มือง ชมพระราชวังเจา้สีหนุ แล้วน าท่านชม 

ศูนยศ์ิลปาชีพ ของเมืองเสียมเรียบ เป็นสถานท่ีฝึกและ

อบรมช่างแกะสลัก ชมการแกะสลักหิน ทองแดง เงิน 

และไม้แก ะสลัก  อิสระให ้ท่ าน เลื อก ซ้ือสินค้าตาม

อธัยาศยั  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย ์ใหท่้านได้

ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้ นเมืองเขมรท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบ 

เย็น รบัประทานอาหารท่ีร้านอาหารท้องถ่ิน พรอ้มชม การแสดงชุดระบ าอัปสร   ศิลปะพื้ นบ้านท่ีสวยงาม

และการแสดงอ่ืนอีกมากมายใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นความทรงจ  า   

ท่ีพัก โรงแรม ดารารังสี อังกอร ์โฮลเทล เสียมเรียบ หรือเท่ียบเท่าหอ้งพกัระดบั 4 ดาว เชิญท่านพกัผ่อน

ตามอธัยาศยั 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่  ปราสาทบันทายสรี ซ่ึงสรา้งขึ้ นในสมัยพระเจ ้า

ราเชนทรวรมัน สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต า่อย่าง

งดงาม ชมโคปุระหรือซุม้ประตูท่ีมีลวดลายท่ีสวยงามมาก จ  าหลัก

เป็นรูปพระอิศวรทรงชา้งเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์

เสรย แปลว่า ป้อมสตรี ซ่ึงท่านๆจะไดช้ม ความงามในการแกะสลัก

หินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม น าท่านเขา้ชม ปราสาท

บายน สัมผสั”รอยย้ิมบายน” 

เป็นศูนยก์ลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเส่ือม

คือในรชัสมยัของเจ ้าชยัวรมนัท่ี 7 ยอดปราสาทขนาดยกัษ์ทุกหลังจะ

    วันท่ีสอง      ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด 
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แกะเป็นเทวพกัตร ์4 หน้า หนัออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกขข์องประชาชน   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ชยัวรมันท่ี 7 เพื่ออุทิศใหแ้ก่พระมารดา ชมตน้สะปง

ขนาดใหญ่ท่ีแผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต 

เดินทางสู่ มหาปราสาทนครวัด หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกใน

รอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต า่ท่ีระเบียงคตทั้ง 4 ดา้น ซ่ึง

แกะสลักเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาว

ขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร  

เย็น รบัประทานอาหารเย็นท่ีภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่น

เลือกซ้ือของฝาก ท่ี ไนทม์ารเ์ก็ต ตามอธัยาศยั  

ท่ีพัก โรงแรม ดารารังสี อังกอร ์โฮลเทล เสียมเรียบ หรือเท่ียบเท่าหอ้งพกัระดับ 4 ดาว เชิญท่านพักผ่อน

ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทุกท่าน ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดซาจะ๊(ตลาดเก่า)  

ใหท่้านเลือกซ้ือของฝากอาทิ ผา้พื้ นเมือง, เส้ือยืดลายนครวดั,ผา้พันคอ, ปลากรอบ  จนสมควรแก่เวลา

แล้วน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

     วันท่ีสาม       ชอ้ปป้ิงตลาดเก่า – พนมเปญ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ Set Box 

12.55 น. ออกเดินทางจากเสียมเรียบ โดยสายการบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES เท่ียวบินท่ี QD666 

13.35 น. ถึง กรุงพนมเปญ แล้วน าท่านเดินทางสู่ พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์ ซ่ึงเ ป็นท่ีประทับของ

พระมหากษัตริย ์ ชมวดัคู่วงัคือ  วดัพระแกว้ สักการะพระเจดียเ์งิน จากนั้ นน าท่านชม พิพิธภัณฑส์ถาน

แห่งชาติของกัมพูชาภายในเก็บรวบรวมโบราณวตัถุล ้าค่าของก ัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าท่ี สุดราว 1,500 ปี 

จนถึงศิลปะสมยับายนเม่ือ 800 ปีท่ีผ่านมา ชมบรรยากาศบริเวณแม่น ้าบาสักหน้าพระราชวงั ซ่ึงเป็นท่ี

พกัผ่อนหย่อนใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ แล้วเดินทางสู่ วัดพนม ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือกรุงพนมเปญ 

จากนั้ นน าท่านชมบรรยากาศของห ้อง ข ัง ยุคเขมรแดงเ รือง อ านาจ ท่ี คุกโตนแสลง ย้อน รอย

ประวัติศาสตร์ความขดัแยง้ทางการเมืองและเร่ืองราวการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ชาวเขมร สมยัเขมรแดงครอง

ความย่ิงใหญ่ แล้วน าท่าน ชมอนุสาวรียอ์ิสระภาพ  ท่ีสรา้งเพื่อเป็นอนุสรณส์มยัเม่ือครั้งไดร้บัเอกราช

จากฝรัง่เศส 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นท่ีภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่สนามบิน 

22.05 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES เท่ียวบินท่ี QD695 

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

หมายเหตุ     โปรแกรมอาจมีการเปลี่ ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึง   

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
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ช่วงการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พัก 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี 

พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี 

พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 

จา่ยเพิ่ม 

 

28-30 กรกฎาคม 2560 10,999 10,999 10,999 2,500 

12 - 14 สิงหาคม 2560 10,999 10,999 10,999 2,500 

18 - 20 สิงหาคม 2560 9,999 9,999 9,999 2,500 

25 - 27 สิงหาคม 2560 9,999 9,999 9,999 2,500 

8 - 10 กนัยายน 2560 10,999 10,999 10,999 2,500 

15 - 17 กนัยายน 2560 10,999 10,999 10,999 2,500 

22 - 24 กนัยายน 2560 10,999 10,999 10,999 2,500 

6 – 8 ตุลาคม 2560 10,999 10,999 10,999 2,500 

13 - 15 ตุลาคม 2560 10,999 10,999 10,999 2,500 

21 - 23 ตุลาคม 2560 10,999 10,999 10,999 2,500 

อัตราค่าบริการรวม    -ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับสายการบิน  JC INTERNATIONAL AIRLINES 

-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง     

-ค่าเขา้ชมสถานท่ี 

-ไกดท์้องถ่ิน 

-ค่าอาหารท่ีระบุตามในรายการ 

-ค่าท่ีพกัในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมดารารังสี อังกอร ์โฮลเทล เสียมเรียบ หอ้งพัก

ระดับ 4 ดาว  
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-ประกนัชีวิต  1,000,000  / อุบตัิเหตุ 500,000 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวม  -ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกมัพูชา ส าหรบัต่างชาติ (20 USD)   

-ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีดฯลฯ     

-ค่าอาหารเคร่ืองดื่มพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว ้    

 ทิปไกด ์+ คนขับรถ ทอ้งถ่ิน  ท่านละ 200 บาทต่อคน รวมเป็น  600  บาท  ต่อท่าน (เพื่อเป็นก าลังใจกับ

คนพื้ นท่ีเป็นสินน ้าใจของลูกคา้) 

 ส่ิงท่ีควรน าติดตัวไปดว้ย   รองเท้ากนัล่ืน แว่นกนัแดด  ของใชส่้วนตวั   

 เง่ือนไขการช าระเงิน  ช าระมัดจ า 5000 บาท พรอ้มส่งหน้าหนังสือเดินทาง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการ

เดินทาง 20 วัน  

*** รายการทัวรน์ี้ เป็นราคาทัวรโ์ปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ้ ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ***** 


