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เริ่มเดินทาง เดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม 2562 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สกัการะองคเ์จา้เจก๊ เจา้จอม-วัดเพรยี

พรหมรตัน-์โชวร์ะบ านางอปัสร-ชอ้ปป้ิงตลาดซาจะ๊ 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคารเ์ตอรส์ายการบิน 

LANMEI AIRLINES เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรบัอยา่งอบอุ่นและเป็นกนัเอง  

12.00 น. น าคณะเดินทางสู่เสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เท่ียวบิน LQ671  

13.25 น. เคร่ืองแวะท่ีกรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลูกคา้ไมต่อ้งลงจากเคร่ือง 

14.55 น. เดินทางต่อสู่เมืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เท่ียวบิน LQ671 

  (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)  

 



 

 

 

15.45 น. ถึง เมืองเสียมเรียบประเทศกมัพูชา หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระเรียบรอ้ย 

จากน้ันน าท่านข้ึนรถปรบัอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ 

น าท่านสกัการะ ศาลพระองคเ์จะ๊ พระองคจ์อม (เปรี๊ยะ

อองเจะ๊ขเปรี๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลกัเมือง ส่ิง

ศัก ด์ิ สิทธ์ิ คู่บ ้านคู่ เ มือง ของเสียมเรียบ ชาวบ้านและ

นักท่องเท่ียวนิยมมากราบไหวส้ักการะและขอพร   ตาม

ประวติัเล่าว่า องค์เจ๊กกบัองค์จอม เป็นพ่ีน้องกนั และมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา

อย่างมาก วนัหน่ึงหลงัจากไปท าบุญกลบัไปก็นอนหลบัไม่ต่ืนข้ึนมาอีก บิดามารดามีความ

เสียใจ และอาลยักบัลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงไดส้รา้งพระพุทธรูปข้ึนมาสององค ์องค์

ใหญ่นามวา่องคเ์จก๊ องคเ์ล็กเป็นน้องนามวา่องคจ์อม เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของเมือง

เสียมราฐ ประชาชนท่ีน่ีใหค้วามเคารพนับถือเป็นอยา่งมาก  

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดเพรียพรหมรตัน ์(Preah Prohm Rath) เป็นวดัสรา้งใหม่ของ

กมัพชูา ภายในพระวิหารของวดัมีพระนอนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสรา้งดว้ยกาบเรือของพระช่ือดงัท่ีช่ือว่า 

Preah Ang Chong Han Hoy ท่ีเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวพนมเปญ และ กมัพชูา มาตั้งแต่

สมยั พ.ศ.1900ภายในโบสถม์ีพระประธานท่ีถูกสรา้งอยา่งเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางดา้น

หลังพระองค์ใหญ่น้ัน นักท่องเท่ียวก็จะไดพ้บพระนอน ท่ีนอนซ่อนตัวอยู่ดา้นหลงัอย่างน่า

เล่ือมใส ภายนอกอาคารของวดัมีศาลารายท่ีประดับตกแต่งด้วยภาพพุทธประวติัซ่ึงเป็น

ศิลปะแบบใหมท่ี่ศิลปินแนวใหมข่องกมัพชูาสรา้งสรรคข้ึ์นมีเอกลกัษณแ์ตกต่างตรงเล่นความ

นูนต า่ท่ียื่นออกมาจากฝาผนังใหดู้มีมิติมากข้ึน 

เย็น รับประทานอาหารท่ีรา้นอาหารทอ้งถ่ิน พรอ้มชม การแสดงชุดระบ าอัปสร  ศิลปะ

พ้ืนบา้นท่ีสวยงามและการแสดงอ่ืนอีกมากมายใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นความทรง

จ  า   

จากนั้น จากน้ันน าทุกท่าน ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดซาจะ๊  ใหท้่านเลือกซ้ือของฝากอาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า ผา้

ทอ ของฝากพวกพวงกุญแจและอ่ืนๆ เคร่ืองเงิน อญัมณี นอกจากการซ้ือของฝากแลว้ ท่าน

ลองชิมปาเตท่ีมีขายอยูท่ัว่ไปในเมืองเสียมเรียบ 

พกัท่ี  โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัท่ีสอง  ปราสาทบนัทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวดั-NIGHT 

MARKET 

08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

09.00 น. น าท่านชม ปราสาทบนัทายสรี (Banteay Srei) 

สรา้งตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์ 

(พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหน่ึง 

สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก  ภาพ

นูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากน้ันน าท่านชม 

ปราสาทบนัทายส าเหร่ (Banteay Samrei) สรา้ง

ข้ึนในรชัสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 องคป์ราสาท

คลา้ยกบัปราสาทหินพิมาย และน าท่าน เดินทาง

สู่ ปราสาทตาพรหม ซ่ึงสรา้งในปี พ.ศ.1729 

โดยพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 เพ่ืออุทิศถวายแด่พระ

ราชมารดาเป็นวดัในพุทธศาสนา เป็นปราสาทท่ี

สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเ ท่ียว

ส่วนมากใหค้วามสนใจปราสาทน้ีมากพอสมควร 

น าคณะ เดินทางสู่ เมืองพระ  นครธม น าท่าน

เขา้ชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้ มบายน”

เป็นศูนยก์ลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาท

ของเขมรในยุคเส่ือมคือในรัชสมยัของเจา้ชัยวร

มันท่ี 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไป

ทอดพระเนตรความสุขความทุกขข์องประชาชน  เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ท่ีสรา้งโดย

พระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 เพ่ืออุทิศใหแ้ก่พระมารดา ชมตน้สะปงขนาดใหญ่ท่ีแผ่รากเกาะกุม

ระเบียงคต ดูลึกลบัเหมือนอยูใ่นเขาวงกต  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวดั”หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในรอบพนัปีชมภาพ

แกะสลกัหินทรายนูนต า่ท่ีระเบียงคตทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงแกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย 

อาทิเช่น การยกทพัของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     ส่วนท่านใดท่ีสนใจกิจกรรมในการข้ึนบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็น

บอลลูนท่ีอยู่กบัท่ี จะขบัเคลื่อนข้ึนลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพ้ืนดิน ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูน

ประมาร 10-15 นาท่ี ก็ลงกลบัคืนสู่พ้ืนดิน  สถานท่ีอยู่บริเวณถนนตรงทางเขา้ปราสาทนครวดั

ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 800 เมตร แนะน าใหช้มตอนเย็นจะไดรู้ปภาพท่ีสวยกว่า เพราะดวง

อาทิตยอ์ยู่ทางทิศตะวนัตกแลว้ รบัรองว่าท่านจะไดรู้ปภาพท่ีสวยๆกลบับา้นอย่างแน่นอน 

***ค่าใชจ้า่ยในการข้ึนบอลลนู ท่านละ 1,000 บาท *** 

(การข้ึนบอลลูน ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิดใหบ้ริการจา้) 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นท่ี NIGHT MARKET  

พกัท่ี  โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  เสียมเรียบ-กรุงเทพ 

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบ SET BOX น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

08.15 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินLANMEI AIRLINES  เท่ียวบิน LQ670  

 แวะเปลี่ยนเครื่องท่ี พนมเปญ ( เครื่องแวะท่ีกรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลูกคา้ไม่

ตอ้งลงจากเครื่อง )  (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พรอ้มความประทบัใจ 

 



 

***หมายเหต*ุ**รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   

โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 

ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ทา่น 

มีเตยีงเสรมิ 

เด็กอายุต  า่กว่า 

12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ทา่น 

ไม่มีเตยีงเสริม 

พกัทา่นเดี่ยว 

จา่ยเพิ่ม 

 

7 – 9 JUN 19 6,999.- 6,999.- 6,999.- 2,000 

21 – 23 JUN 19 6,999.- 6,999.- 6,999.- 2,000 

14 – 16 JUL 19 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,000 

27 – 29 JUL 19 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,000 

10 – 12 AUG 19  8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,000 

13 – 15 AUG 19 7,999.- 7,999.- 7,999.- 2,000 

27 – 29 SEP 19 7,999.- 7,999.- 7,999.- 2,000 

4 – 6 OCT 19 7,999.- 7,999.- 7,999.- 2,000 

12 – 14 OCT 19 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,000 

18 – 20 OCT 19 7,999.- 7,999.- 7,999.- 2,000 

 

อตัราค่าบรกิารรวม    -ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัสายการบินLANMEI AIRLINE น ้าหนักกระเป๋า ถือขึ้ นเคร่ือง ไม่เกิน 7 

โล และโหลดสมัภาระใตท้อ้งเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั  

-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง     

-ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆๆตามรายการท่ีระบ ุ

-ค่าอาหารท่ีระบุตามในรายการ 

-ค่าท่ีพกัในเมืองเสียมเรียบ 1 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอรก์รีน หรือ เทียบเท่า   

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

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  -ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกมัพชูา ส าหรบัต่างชาติ (35-40 USD)   

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ     

-ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว ้   

 

 ทปิไกด ์+ คนขบัรถ ทอ้งถ่ิน  ทา่นละ 1,200  บาท  ตอ่ทา่น (เพือ่เป็นก าลงัใจกบัคนพื้ นทีเ่ป็นสินน ้าใจของ

ลูกคา้) 

 ส่วนหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร 

 

สิ่งทีค่วรน าตดิตวัไปดว้ย   รองเทา้กนัล่ืน แวน่กนัแดด  ของใชส่้วนตวั   

เงื่อนไขการช าระเงิน  

***ช าระมดัจ  า 5,000 บาท พรอ้มส่งหนา้หนงัสือเดินทาง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการ

เดินทาง 15 วนั *** 

***** รายการทวัรน้ี์เป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

***** 

 


