
 

 

รหัสทัวร AST1900793 
ทัวรกัมพูชา นครวัด นครธม 2 วันน 1 คืน (WE) 
นครวัด   นครธม   โตนเลสาบ   สักการะองคเจาเจก เจาออม   บันทายศรี   วัด
เพรียพรหมรัตน 
 

 
เริ� มเดินทาง เดือนธนัวาคม 2561– เดือนพฤษภาคม ���� 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-เสยีมเรยีบ-สกัการะองคเ์จา้เจก๊ เจา้จอม – วดัใหม่ (ทุ่งสงัหาร)  
                  วดัเพรยีพรหมรตัน ์- โตนเลสาบ – ตลาดซาจะ๊ 
06.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินไทยสมาย เจา้หน้าที�ใหก้าร
ตอ้นรบัอยา่งอบอุ่นและเป็นกนัเอง  

07.25 น. นําคณะเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินไทยส
ไมล ์เที�ยวบิน WE588  
รบัประทานอาหารเชา้ (�)บนเครื�อง 

08.15 น. ถึง ประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับ
สมัภาระเรียบรอ้ย จากนั�นนําท่านขึ� นรถปรบัอากาศ เดินทาง
สู่ เ มืองเสียมเรียบ นําท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะ
พระองคจ์อม (เปรี�ยะอองเจะ๊ขเปรี�ยะอองจอม) เปรียบ
เหมือนศาลหลกัเมือง สิ�งศกัดิ�สิทธิ�คู่บา้นคู่เมือง 

 
  ของเสียมเรียบ ชาวบา้นและนักท่องเที�ยวนิยมมากราบไหวส้กัการะและขอพร  ตามประวติั

เล่าว่า องคเ์จก๊กบัองคจ์อม เป็นพี�น้องกนั และมีความเลื�อมใสในพระพุทธศาสนาอยา่งมาก 
วนัหนึ�งหลงัจากไปทําบุญกลบัไปก็นอนหลบัไม่ตื�นขึ� นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และ
อาลยักบัลูกสาวทั�งสองคนอย่างมาก จึงไดส้รา้งพระพุทธรูปขึ� นมาสององค ์องคใ์หญ่นามว่า
องค์เจ๊ก องค์เล็ก
เ ป็นน้องนามว่า
อ ง ค์ จ อ ม  เ ป็ น
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป
คู่บ ้านคู่เมืองของ
เ มื อ ง เ สี ยมราฐ 
ประชาชนที�นี� ใหค้วามเคารพนับถือเป็นอย่างมาก 
จากนั�นนําท่านชม วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร ) วัดแห่งนี�
เคยเป็นพื� นที�สําหรับทิ� งศพผูที้�เสียชีวิตจากสงคราม
เขมรแดง จนต่อมามีการสรา้งวดัขึ� นคร่อมทับพื� นที�
เดิม และนําเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผู้
ที� เสียชีวิตมารวบรวมจัดแสดงในตูก้ระจกภายใน
บริเวณวัดแห่งนี�  เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความ
โหดรา้ยของครามสงครามเขมรแดงในอดีต 



 

 

  วัดเพรียพรหมรตัน ์(Preah Prohm Rath) เป็นวดัสรา้งใหม่ของกัมพูชา ภายในพระวิหาร
ของวดัมีพระนอนศกัดิ�สิทธิ�ที�สรา้งดว้ยกาบเรือของพระชื�อดงัที�ชื�อว่า Preah Ang Chong Han 
Hoy ที�เป็นที�เคารพสกัการะของชาวพนมเปญ และ กมัพชูา มาตั�งแต่สมยั พ.ศ.1900ภายใน
โบสถ์มีพระประธานที�ถูกสรา้งอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางดา้นหลงัพระองคใ์หญ่นั�น 
นักท่องเที�ยวก็จะไดพ้บพระนอน ที�นอนซ่อนตวัอยูด่า้นหลงัอยา่งน่าเลื�อมใส ภายนอกอาคาร
ของวดัมีศาลารายที�ประดบัตกแต่งดว้ยภาพพุทธประวติัซึ�งเป็นศิลปะแบบใหม่ที�ศิลปินแนว
ใหม่ของกมัพูชาสรา้งสรรคข์ึ� นมีเอกลกัษณ์แตกต่างตรงเล่นความนูนตํ �าที�ยื�นออกมาจากฝา
ผนังใหดู้มีมิติมากขึ� น 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั(�)ที� ณ ภตัตาคารบรกิารเมนูบุฟเฟต ์
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบนํ�าจืดที�ใหญ่ที�สุดในเอเชียอาคเนยใ์หท่้านไดล้่องเรือ

ชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวประมงพื� นเมืองเขมรที�อาศยัอยูใ่นทะเลสาบ  
จากนั�น จากนั�นนําทุกท่าน ชอ้ปปิ� งที�ตลาดซาจะ๊  ใหท่้าน 
 

เลือกซื� อของฝากอาทิ เสื� อผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวงกุญแจและอื�นๆ เครื�องเงิน อญั
มณี นอกจากการซื� อของฝากแลว้ ท่านลองชิมปาเตที�มีขายอยูท่ั �วไปในเมืองเสียมเรียบ 

เยน็ ****อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั แนะนาํทานที�ตลาดกลางคืน PUP STREET**** 
    พกัที�  โรงแรม Holy Angkor Hotel / Sovanmealea Hotel ระดบั � ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สอง  ปราสาทบนัทายสร-ีนครธม-ประสามบายน –ปรสาทตาพรหม-นครวดั 
��.�� น.   รบัประทานอาหารเชา้(�)ที� หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั 
09.00 น. นําท่านชม ปราสาทบนัทายสรี (Banteay Srei) 

สรา้งตอนปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์ 
(พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ� ง 
สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก ภาพ
นูนสูงไดอ้ย่างสวยงามมาก จากนั�นนําท่านชม 
ปราสาทบนัทายสาํเหร่ (Banteay Samrei) สรา้ง
ขึ� นในรชัสมยัพระเจา้สุริยวรมนัที� 2 องคป์ราสาท



 

 

คลา้ยกับปราสาทหินพิมาย และนําท่าน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ�งสรา้งในปี พ.ศ.
1729 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 เพื�ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวดัในพุทธศาสนา เป็น
ปราสาทที�สวยงามและมีมนต์ขลงัมาก นักท่องเที�ยวส่วนมากใหค้วามสนใจปราสาทนี� มาก
พอสมควร นําคณะ เดินทางสู่ เมืองพระ  นครธม นําท่านเขา้ชม ปราสาทบายน สัมผัส”
รอยยิ� มบายน”เป็นศูนยก์ลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื�อมคือในรชั
สมยัของเจา้ชยัวรมนัที� �ยอดปราสาทขนาดยกัษ์ทุกหลงัจะแกะเป็นเทวพกัตร ์� หน้า หนั
ออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกขข์องประชาชน  เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที�
สรา้งโดยพระเจา้ชยัวรมันที� � เพื�ออุทิศใหแ้ก่พระมารดา ชมตน้สะปงขนาดใหญ่ที�แผ่ราก
เกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลบัเหมือนอยูใ่นเขาวงกต  

เที�ยง ****อิสระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั แนะนาํรา้น ANGKOR CAFÉ  
                        NARRY KHMER REACH ANGKOR **** 

เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวดั”หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลกในรอบพนัปีชมภาพ
แกะสลกัหินทรายนูนตํ �าที�ระเบียงคตทั�ง � ดา้น ซึ�งแกะสลกัเป็นเรื�องราวต่าง ๆ มากมาย 
อาทิเชน่ การยกทพัของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
     ส่วนท่านใดที�สนใจกิจกรรมในการขึ� นบอลลูน เพื�อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็น

บอลลูนที�อยูก่บัที� จะขบัเคลื�อนขึ� นลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพื� นดิน ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนู
ประมาร 10-15 นาที� ก็ลงกลบัคืนสู่พื� นดิน  สถานที�อยู่บริเวณถนนตรงทางเขา้ปราสาทนครวัด
ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 800 เมตร แนะนาํใหช้มตอนเยน็จะไดรู้ปภาพที�สวยกว่า เพราะดวง
อาทิตยอ์ยูท่างทิศตะวนัตกแลว้ รบัรองว่าท่านจะไดรู้ปภาพที�สวยๆกลบับา้นอยา่งแน่นอน 

***ค่าใชจ้า่ยในการขึ� นบอลลนู ทา่นละ �,��� บาท *** 
(การขึ� นบอลลนู ขึ� นอยูก่บัสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิดใหบ้รกิารจา้) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
20.45 น. นาํท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสไมล ์ 

เที�ยวบิน WE591 บรกิารอาหาร(�)บนเครื�อง 
21.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 

***หมายเหต*ุ**รายการท่องเที�ยวอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   
ตค่าํนึงถึงลกูคา้เป็นหลกั 

 
อตัราค่าบริการ 

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ � ท่าน 

เด็กอายุต ํ �ากว่า 
�� ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ � 
ท่าน 

มีเตยีงเสริม 

เด็กอายุต ํ �ากว่า 
�� ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ � 
ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

 
 

ราคาทารก  
�-�ปี 

พกัท่านเดี�ยว 
จา่ยเพิ�ม 

 

��-�� ม.ค �� 7,999 7,999 7,999 3,000 3,000 
18-19 ก.พ �� 8,555 8,555 8,555 3,000 3,000 
�-�� มี.ค �� 7,999 7,999 7,999 3,000 3,000 

��-�� มี.ค �� 7,999 7,999 7,999 3,000 3,000 
��-�� มี.ค �� 7,999 7,999 7,999 3,000 3,000 
�-� เม.ย �� 9,555 9,555 9,555 3,000 3,000 

��-�� เม.ย �� 10,888 10,888 10,888 3,000 3,000 



 

 

14-15 เม.ย �� 10,888 10,888 10,888 3,000 3,000 
��-�� เม.ย �� 10,888 10,888 10,888 3,000 3,000 

�-� พ.ค �� 8,555 8,555 8,555 3,000 3,000 
18-19 พ.ค �� 8,555 8,555 8,555 3,000 3,000 
��-�� พ.ค �� 8,555 8,555 8,555 3,000 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม    -ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบัสายการบินไทยสไมล ์ 

-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง     
-ค่าเขา้ชมสถานที� 
-ค่าอาหารที�ระบุตามในรายการ 
-ค่าที�พกัในเมืองเสียมเรียบ 1 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอรก์รีน หรือ เทียบเท่า   
-ประกนัชีวิต  �,���,���  / อุบติัเหตุ ���,��� บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม  -ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกมัพชูา สาํหรบัต่างชาติ (�� USD)   
-ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ     
-ค่าอาหารเครื�องดื�มพิเศษที�นอกเหนือจากรายการที�ระบุไว ้   

 ทิปไกด ์+ คนขบัรถ ทอ้งถิ�น  ท่านละ �,���  บาท  ตอ่ท่าน (เพื�อเป็นกาํลงัใจกบัคนพื� นที�เป็นสินนํ�าใจของ
ลกูคา้) 

 ส่วนหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 
สิ�งที�ควรนาํตดิตวัไปดว้ย   รองเทา้กนัลื�น แวน่กนัแดด  ของใชส้่วนตวั   
เงื�อนไขการชาํระเงิน ชาํระมดัจาํ �,��� บาท พรอ้มส่งหนา้หนงัสือเดินทาง ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทาง 
20 วนั  

***** รายการทวัรนี์� เป็นราคาทวัรโ์ปรโมชั �น ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ� น 
***** 

 


