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พเิศษ พเิศษ !!!!  พกั 4 ดาว พกั 4 ดาว อาหารอนิเตอรบ์ุฟเฟต์อาหารอนิเตอรบ์ุฟเฟต ์ 

ชมโชวร์ะบ านางอปัสราชมโชวร์ะบ านางอปัสรา 

นครวดั หรือ องักอรว์ดั หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก ซ่ึงตั้งอยู่ทีเ่สียมเรียบ  
หรือ เสียมราบ เรามีความยนิดีน าท่านเดินทางสู่นครวตั ดว้ยความสะดวกสบายดว้ยรถปรบัอากาศและ 

บริการ อาหารไทย และบุฟเฟตแ์บบอินเตอรเ์นชัน่แนล ใหท่้านไดเ้ลือกทานอย่างจุใจ พกัโรงแรม สะอาด 

มีสระว่ายน ้ า เพียบพรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวก และบริการดว้ยมคัคุเทศกพู์ดภาษาไทย  

ทีม่ีความรูอ้ย่างลึกซ้ึงเกีย่วกบักมัพูชา ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ทีเ่สียมเรียบ 
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05.00 น. พร้อมเพรียงกนั ณ จุดนดัหมายเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ  
05.30 น.            เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ โดยรถโคช้ปรับอากาศพร้อมรับประทานอาหารบนรถ  ขนมปัง+นม 
09.30 น.            ถึง ตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ.สระแกว้ เพื่อตรวจเอกสารผา่นด่านคนเขา้เมือง ท่ีด่านถาวรบา้นคลองลึก 

โดยทางทีมงานจะอ านวยความสะดวกเรียบร้อย จากนั้นเปล่ียนรถเป็นรถปรับอากาศฝ่ังเขมรระยะทาง ประมาณ 
152 กม. (ใชเ้วลา 2 ชม.)  ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ของกมัพูชา 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนั้นเดินทางสู่ วัดใหม่ ท่ีเป็นบริเวณท่ีเก็บรวบรวมโครงกระดูกและหวักระโหลก ในสมยัเขมรแดง และ
ชมทุ่งสังหาร (Killing Field) น าท่านสักการะศาลเจ้าเจก-เจ้าจอม ในบริเวณดา้นหนา้พระราชวงัชองเจา้สีหนุ ใจ
กลางเมืองเสียมเรียม ประชาชนชาวเสียมเรียบใหค้วามนบัถือมากในวนัพระจะเน่ืองแน่นไปดว้ยผูค้น 
ท่ีมาอธิษฐานขอพรจากท่านซ่ึงมกัจะประสบความสมปรารถนาเสมอ ชมสวนท่ีสวยงามน าท่านช้อปป้ิงสินคา้
พื้นเมืองท่ีตลาดทอ้งถ่ิน หรือ ตลาดมืด  อาทิเช่น เคร่ืองจกัรสาน,หินแกะสลกั,ไมแ้กะสลกั,เคร่ืองเงิน,เคร่ือง
ทองเหลือง 

18.00 น.   บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารค ่าน าท่านเขา้ท่ีพกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัที ่ SMILING HOTEL (4 Star) หรือ เทยีบเท่า มีสระว่ายน า้ 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ตลาดโรงเกลือ – เสียมเรียบ –  Killing Filed – ศาลเจ้าเจก เจ้าจอม – NIGHT  
MARKET                          (B/L/D ) 

วนัทีส่อง       ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทแปรรูป – ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวดั – เขาพนมบาเคง็              
     (B/L/D ) 
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08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ( Banteat Srei)หรือ บันเตเสร็ย ซ่ึงสร้างใน พ.ศ 1510 โดยยชัญวราหะ  
ซ่ึงเป็นพราหมณ์นกัปราชญใ์นรัชสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมนัท่ี 2 ตราบจนพระองคเ์สด็จสวรรคต พระเจา้ชยัวร
มนัท่ี 5 ซ่ึงเป็นราชโอรสจึงข้ึนครองราชยแ์ทนตวัปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุ่มหน่ึง  
สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูดูสดใสไม่มีปราสาทใดเหมือน จนหลายคนขนานนามวา่เป็นปราสาทแห่งความรักชาว
ฝร่ังเศสให้ฉายาปราสาทแห่งน้ีวา่ ‘’รัตนชาติแห่งศิลปะขอม” การแกะสลกัลวดลาย จึงดูอ่อนชอ้ย ลายคมชดั ดูมี
ชีวติชีวา ภาพแกะสลกัส่วนมาก จะเปนเร่ืองราว ในมหากาพยร์ามายาณะ (รามเกียรต์ิ) อยา่งงดงามมาก  
โคปุระของปราสาทบนัทายสรีมีลวดลายงดงามมาก จ าหลกัเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ผ่านโคปุระ
ชั้นนอกซ่ึงมีกรอบประตูไม่ใหญ่นกัเขา้ไป จะเป็นทางเดินปูลาดดว้ยหินทราย สองขา้งทางปักดว้ยเสานางเรียง 
ท าด้วยหินทรายเช่นกันห่างเป็นระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซ่ึงกินพื้นท่ีอ้อมไปถึงกลุ่มตวั
ปราสาทดา้นใน ปราสาทบันทายสรี หรือท่ีชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" ถา้แปล
ตามภาษาสันสกฤตซ่ึง "ศรี" แปลว่า ความดีงามแลว้ก็อาจจะแปลไดว้่า "ป้อมท่ีสวยงาม" ระหว่างทางผ่านชม 
ปราสาทแปรรูป เป็นเทวสถานในศาสนาอินดูลทัธิไศวนิกาย เป็นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็นชั้น เป็นท่ี
ประดิษฐาน ศิวลึงคไ์วท่ี้องคป์ระธาน  

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ  หอ้งอาหารบายอน  
หลงัจากนั้นน าท่านเขา้ชม ปราสาทตาพรหม ( Ta Prohm ) โดย
ทางเขา้ปราสาทจะร่มร่ืนดว้ยพรรณไมแ้ละประตูทางเขา้ท่ีมีการ
แกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 อยู่ด้วยน าท่านเข้าชมตัว
ปราสาทท่ีมีตน้ไมเ้ขา้ท าลายจนเกิด ศิลปะท่ีสวยงาม พร้อมชมนาง
อปัสราท่ีสวยงาม และหลงัจากนั้น เดินทางสู่ นครธม ( Angkor 
Wat )โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ ซ่ึงท่ีซุ้ม ประตูได้แกะสลักรูปหน้าพระชัยวรมนัท่ี 7 ไวท้ั้ งส่ีด้าน พร้อม
ระหว่างทางเขา้จะมีรูปแกะสลกัของเหล่าทหารท่ีก าลงักวนกระเสียรสมุทรอยู่ น าท่านเขา้ชม ปราสาทบายน 
บาปวน ต่ืนตะลึงกบัภาพจ าหลกัพระพกัตร์ของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร ภาพแกะสลกันูนต ่าแสดงถึงเร่ืองราว
การท าสงครามระหวา่งขอมกบัอาณาจกัรจาม หลงัจากนั้นน าท่านเขา้ชมลานชมชา้ง , ลานพระเจา้ข้ีเร้ือน ( The 
Terrance of Leper King )ผา่นชม ปราสาทพิมานอากาศ สร้างดว้ยศิลาแลงซ้อนกนั 3 ชั้นแบบปิรามิด ชั้นบนสุด
สร้างดว้ยหินทราย และยงัเป็นท่ีประดิษฐานเทพเจา้ประจ าวนั  ถดัไปไม่ไกลนกัจะเป็นท่ีตั้งของสระสรง ซ่ึงอยู่
ดา้นเหนือของพระราชวงั สระสรงแห่งน้ีจะแยกกนัระหวา่งผูห้ญิงและผูช้าย ซ่ึงดา้นหน้าและดา้นหลงักบัผนงั
ทั้ง 2 ดา้น แต่งดว้ยหินทรายและลายปูนป้ันเป็นเทพอปัสรและอสูรเป็นชั้นๆ เป็นภาพท่ีงดงามมาก พลาดไม่ไดท่ี้
จะตอ้งชมพลบัพลาช้างหรือบลัลงัก์ชา้ง ซ่ึงฐานของพลบัพลาสร้างดว้ยหินจ าหลกัเป็นรูปการจบัช้างและครุฑ
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ยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานท่ีกษตัริยน์ั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลอง
ต่างๆ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ปราสาท นครวัด (Angkor Wat) อนัยิ่งใหญ่ตระการตา ซ่ึงถือเป็น หน่ึงใน
ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ลกัษณะเป็นปราสาทหินท่ีสวยงาม ดว้ยการแกะสลกัท่ีงดงามทั้งภาพแกะสลกันูนต ่า บน
หินทรายรูปนางอปัสร หรือนางอปัสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างข้ึนในสมยั
พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 พุทธศตวรรษท่ี 12 หรือประมาณ 840 ปีก่อนโดยสร้างดว้ยแรงงานคนหลายแสนคน และ
ชา้งเพื่อลากหิน 4,000 เชือก จากนั้นน าท่านเดินทางข้ึน เขาพนมบาเค็ง ตั้งอยูบ่นเขาลูกเล็กท่ีมีความสูงประมาณ 
70 เมตร มีช่ือเรียกในสมยัโบราณวา่ ปราสาทพนมกนัดาล (พนม = ภูเขา, กนัดาล = กลาง)  ต่อมาเรียกวา่ พนม
บาเคง็ตามลกัษณะของตน้บาแคง็ (คลา้ยตน้มะขาม)ท่ีมีอยูม่ากในบริเวณภูเขาน้ี นกัท่องเท่ียว 
จ านวนมากมาเพื่อชมพระอาทิตยอ์ศัดง ซ่ึงท่านสามารถเห็น ปราสาทนครวดัไดอ้ยา่งชดัเจน  

19.00 น. บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร บริการอาหารแบบบุฟเฟต์ พร้อมชมโชว์ ระบ านางอปัสรา และการแสดง
พืน้บ้านชาวเขมร   หลงัจากนั้นพกัผอ่นท่ีโรงแรม 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. เดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิง่ใหญ่ กวา้งขวา้ง สุดสายตาซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของทวีปเอเชีย เม่ือถึงฤดูน ้ าหลากน ้ าท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร โตนเล
สาบคลอบคลุมพื้นท่ีถึง 5 จงัหวดั คือ ก าปงธม, ก าปงชะนงั, โพธิสัตว ์, พระตะบอง  และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิต
ชาวประมงซ่ึงสร้างท่ีพกัอาศยัอยู่กลางทะเลสาบ มานานนบัหลายสิบปี และ หลงัจากนั้นช้อปป้ิงท่ีตลาดสินคา้
พื้นเมืองตลาดซาจ๊ะ เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองมากมาย อาทิ เคร่ืองจกัสานและสินคา้ท่ีระลึก หลงัจากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ศรีโสภณ  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
13.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ด่านปอยเปต  เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
15.00 น. เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออก– เมืองเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว อิสระช้อปป้ิงท่ีตลาดโรงเกลือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าราคาถูกมากมาย  
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ ....☺ 

หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเวลานดัหมายตามความเหมาะสมในช่วงวนัหยดุเทศกาล โดยมิตอ้งแจง้  
                          ใหท้ราบล่วงหนา้ 

วนัทีส่าม โตนเลสาบ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ                     (B/L/- )                                    
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อตัราค่าบริการ (ส าหรับผู้ทีถื่อหนังสือเดินทางไทย) 
ผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน)      ท่านละ  8,900 บาท 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน     ท่านละ          8,900 บาท 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่        ท่านละ           2,500     บาท 

 

** กรณผู้ีที่ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิจ่ายเพิม่ 1,000.- บาท / ท่าน ** 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

+ค่าหอ้งพกัจ านวน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
+ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุไว ้
+ค่ายานพาหนะน าเท่ียวตลอดเส้นทาง 
+ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบรรยายภาษาไทย 
+ค่าเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
+ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทั 
   ประกนั 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศกมัพูชา 1,000 บาท (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน เช่น มินิบาร์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์หรือนอกเหนือจากโปรแกรม 
- ค่าพกัหอ้งเด่ียวเพิ่มตามอตัรา 
-ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ไกดเ์ขมร  และคนขบัรถ 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
-ค่า STAMP  V.I.P. ด่านไทย+ ด่านเขมร 

**บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน   
**ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์CAM002 NAKORN WAT THOM TONJBUS18-XX-W62  

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง  (ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

 

 

 หมายเหตุ เอกสารท่ีใช้ในการเดนิทาง ของผู้ ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ สง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั 
            1.หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือน  
            2. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ 
 


