
 

 

รหัสทัวร AST1901357 
ทัวรกัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (LQ) 
พนมเปญ   เสียมเรียบ   นครวัด   นครธม   ปราสาทบายน 
ปราสาทตาพรหม   ปราสาทบันทายสรี 
 

 
 



 

 

เริ่มเดินทาง เดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม 2562 
วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองคเจาเจก เจาจอม- 
   วัดเพรียพรหมรัตน-โชวระบํานางอัปสร-ชอปปم�งตลาดซาจะ 
09.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคารเตอรสาย

การบิน LANMEI AIRLINES เจาหนาที่ใหการตอนรับอยางอบอุนและเปนกันเอง  
12.00 น. นําคณะเดินทางสูเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน 

LQ671  
13.25 น. เครื่องแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลูกคาไมตองลงจากเครื่อง 
14.55 น. เดินทางตอสูเมืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน 

LQ671 
  (ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง)  
15.45 น. ถึง เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา หลังผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระ

เรียบรอย จากน้ันนําทานขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู
เมืองเสียมเรียบ นําทานสักการะ ศาลพระองคเจะ
 พระองคจอม (เปรี๊ยะอองเจะขเปรี๊ยะออง
จอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู บ าน คู เมื อ ง  ขอ ง เสี ย ม เรี ย บ  ช าวบ าน และ
นักทองเที่ยวนิยมมากราบไหวสักการะและขอ
พร  ตามประวัติเลาวา องคเจกกับองคจอม เปนพี่นองกัน และมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอยางมาก วันหน่ึงหลังจากไปทําบุญกลับไปก็นอนหลับไมตื่นขึ้นมา
อีก บิดามารดามีความเสียใจ และอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอยางมาก จึงไดสราง
พระพุทธรูปขึ้นมาสององค องคใหญนามวาองคเจก องคเล็กเปนนองนามวาองค
จอม เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่น่ีใหความเคารพ
นับถือเปนอยางมาก  

  จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดเพรียพรหมรัตน (Preah Prohm Rath) เปนวัด
สรางใหมของกัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สรางดวยกาบ
เรือของพระชื่อดั งที่ ชื่ อวา Preah Ang Chong Han Hoy ที่ เป นที่ เคารพ
สักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตั้งแตสมัย พ.ศ.1900ภายในโบสถมี
พระประธานที่ถูกสรางอยางเรียบงาย แตหากเดินไปทางดานหลังพระองคใหญน้ัน 
นักทองเที่ยวก็จะไดพบพระนอน ที่นอนซอนตัวอยูดานหลังอยางนาเลื่อมใส 
ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับตกแตงดวยภาพพุทธประวัติซึ่งเปน



 

 

ศิลปะแบบใหมที่ศิลปนแนวใหมของกัมพูชาสรางสรรคขึ้นมีเอกลักษณแตกตางตรง
เลนความนูนต่ําที่ยื่นออกมาจากฝาผนังใหดูมีมิติมากขึ้น 

เย็น รับประทานอาหารที่รานอาหารทองถิ่น พรอมชม การแสดงชุดระบําอัปสร  
ศิลปะพ้ืนบานที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายใหทุกทานไดถายภาพไว
เปนความทรงจํา   

จากน้ัน จากน้ันนําทุกทาน ชอปปم�งที่ตลาดซาจะ  ใหทานเลือกซื้อของฝากอาทิ เสื้อผา 
กระเป�า ผาทอ ของฝากพวกพวงกุญแจและอ่ืนๆ เครื่องเงิน อัญมณี นอกจากการ
ซื้อของฝากแลว ทานลองชิมปาเตที่มีขายอยูทั่วไปในเมืองเสียมเรียบ 

พักที่  โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
. 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง  ปราสาทบันทายสร-ีนครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด- 
   NIGHT MARKET 
08.00 น.   รับประทานอาหารเชา ที่ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 
09.00 น. นําทานชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay 

Srei) สรางตอนปลายสมัยพระเจาราเชน
ทรวรมินทร (พ.ศ.1510) เปนปราสาทหลัง
เล็กๆกลุมหน่ึง สรางดวยหินทรายสีชมพูแกะ
และแกะสลัก ภาพนูนสูงไดอยางสวยงามมาก 
จากน้ันนําทานชม ปราสาทบันทายสําเหร 
(Banteay Samrei) สรางขึ้ น ในรัชสมั ย
พระเจาสุริยวรมันที่ 2 องคปราสาทคลายกับ
ปราสาทหินพิมาย และนําทาน เดินทางสู 
ปราสาทตาพรหม ซึ่งสรางในป พ.ศ.1729 
โดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด
พระราชมารดาเปนวัดในพุทธศาสนา เปน



 

 

ปราสาทที่สวยงามและมีมนตขลังมาก นักทองเที่ยวสวนมากใหความสนใจ
ปราสาทน้ีมากพอสมควร นําคณะ เดินทางสู เมืองพระนครธม นําทานเขาชม 
ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เปนศูนยกลางของนครธมเปนสุดยอด
ปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจาชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาด
ยักษทุกหลังจะแกะเปนเทวพักตร 4 หนา หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความ
ทุกขของประชาชน  เดินทางสู  ปราสาทตาพรหม  ที่สรางโดยพระเจาชัยวรมันที่ 
7 เพ่ืออุทิศใหแกพระมารดา ชมตนสะปงขนาดใหญที่แผรากเกาะกุมระเบียงคต ดู
ลึกลับเหมือนอยูในเขาวงกต  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
เดินทางสู “มหาปราสาทนครวัด”หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกในรอบพันปชม
ภาพแกะสลักหินทรายนูนตํ่าท่ีระเบียงคตทั้ง 4 ดาน ซึ่งแกะสลักเปนเร่ืองราวตาง 
ๆ มากมาย อาทิเชน การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร  
 
 
 
 
 

  
 
 
     สวนทานใดที่สนใจกิจกรรมในการขึ้นบอลลูน เพ่ือดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบา

เค็ง เปนบอลลูนที่อยูกับที่ จะขับเคลื่อนขึ้นลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพ้ืนดิน ใช
เวลาอยูบนบอลลูนประมาร 10-15 นาที่ ก็ลงกลับคืนสูพ้ืนดิน  สถานที่อยูบริเวณถนน
ตรงทางเขาปราสาทนครวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนําใหชมตอน
เย็นจะไดรูปภาพที่สวยกวา เพราะดวงอาทิตยอยูทางทิศตะวันตกแลว รับรองวาทานจะ
ไดรูปภาพที่สวยๆกลับบานอยางแนนอน 

***คาใชจายในการขึน้บอลลนู ทานละ 1,000 บาท *** 
(การขึ้นบอลลูน ขึน้อยูกับสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปดใหบริการจา) 

 
 
 
 
 



 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นที่ NIGHT MARKET  
พักที่  โรงแรม  Angkor Holiday  Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่สาม  เสียมเรียบ-กรุงเทพ 
เชา บริการอาหารเชาแบบ SET BOX นําทานเดินทางสูสนามบิน 
08.15 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสารการบินLANMEI AIRLINES  

เที่ยวบิน LQ670  
 แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ พนมเปญ ( เคร่ืองแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม 

ลูกคาไมตองลงจากเครื่อง )  (ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง) 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ พรอมความประทับใจ 
 
 

***หมายเหตุ***รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม   
โดยคํานึงถงึลูกคาเปนหลัก 

 
อัตราคาบริการ 

ชวงการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
หองละ 2 

ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตํ่า
กวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน 

ไมมีเตียง
เสริม 

พักทานเดี่ยว 
จายเพ่ิม 

 

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 

 
อัตราคาบริการรวม 
-คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับสายการบินLANMEI AIRLINE น้ําหนักกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 
  ไมเกิน 7 โล และโหลดสัมภาระใตทองเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม  
-คาพาหนะตลอดการเดินทาง     
-คาเขาชมสถานทีต่างๆๆตามรายการที่ระบ ุ
-คาอาหารที่ระบุตามในรายการ 
-คาท่ีพักในเมืองเสียมเรียบ 1 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอรกรีน หรือ เทียบเทา   
-ประกันชีวติ  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท 
 
อัตราคาบริการไมรวม 

-คาธรรมเนียมวีซาประเทศกัมพูชา สําหรับตางชาติ (35-40 USD)   
-คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ     
-คาอาหารเครื่องด่ืมพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว    
 

 ทิปไกด + คนขับรถ ทองถิ่น  ทานละ 1,200  บาท  ตอทาน (เพ่ือเปนกําลังใจกับคน
พ้ืนที่เปนสินน้ําใจของลูกคา) 

 สวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจในการบริการ 
 
สิ่งที่ควรนําติดตัวไปดวย   รองเทากันลื่น แวนกันแดด  ของใชสวนตัว   
 
เงื่อนไขการชําระเงิน  

***ชําระมัดจํา 5,000 บาท พรอมสงหนาหนังสือเดินทางสวนทีเ่หลือชําระกอนการ
เดินทาง 15 วัน *** 

***** รายการทัวรน้ีเปนราคาทัวรโปรโมช่ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได ไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น ***** 

 


