
 

 

 

 

 

 

 

รหสัแพ็คเกจ APCB152-001 
 

ปราสาทนครวัด นครธม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทตาพรหม พนมกุเลน 
ล่องเรือโตนเลสาบ 

(พกั ROYAL CROWN HOTEL หรอืเที่ยบเท่าระดบั 4 ดาว 2 คืน) 
ขอเสนอโปรแกรมน าเท่ียวดินแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณท่ีประเทศกมัพชูา ชมความยิ่งใหญ่และอลงัการสิ่ง

มหศัจรรยข์องโลกที่ ปราสาทนครวัด ปราสาทนครธม โดยทีมงานมคัคเุทศกท์ี่ช  านาญงาน ที่พกัระดบัมาตรฐาน และบรกิาร
อาหารแบบเมืองไทยครบั 

• โปรแกรมการเดินทาง 
• ออกเดินทางทุกวันพฤหัสบดี (สายการบินไทยสไมล)์ 

วนัแรก : กรุงเทพฯ - ปอยเปต เสียมเรียบ องค์เจ็ก องค์จอม วดัใหม่ ตลาดปซาจ๊ะ ล่องเรือโตนเลสาบ  
05.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยสไมล ์ 
07.35 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินที่ WE588 
08.35 น. น าท่านเดินทางถึง เมืองเสียบเรียบ ประเทศกมัพชูา หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ พบกบัมคัคเุทศก์

ทอ้งถิ่น รอตอ้นรบัท่าน จากนัน้น าท่านออกเดินทางโดยรถปรบัอากาศ เขา้สู ่ตวัเมืองเสียบเรียบ 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร (มือ้ที่ 1) หลงัอาหารน าท่านสกัการะ องคเ์จก องคจ์อม 
พระพทุธรูปพี่นอ้งคูบ่า้นคูเ่มืองชาวเสียมเรยีบมาชา้นานและชาวเขมรใหค้วามเคารพนบัถือกนัมาก จากนัน้น า
ท่านชมหวักะโหลกมากมายในครัง้ที่สมยัเขมรแดงปกครองและการฆา่ลา้งเผา่พนัธุท์ี่ วัดใหม ่น าทา่นชอ้ปป้ิง
ของฝากของที่ระลกึที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) สมควรแก่เวลาน าท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สดุในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาบ 

เย็น บรกิารอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร (มือ้ที่ 2) หลงัอาหารน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัพกัผ่อนกนัตามสบาย... (พกั 
ROYAL CROWN HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว) 

วนัที่สอง : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวดั ระบ าอปัสรา 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม (มือ้ที่ 3) หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึง่

สรา้งตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร ์(พ.ศ.1510) แตม่าเสรจ็เอาในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 5 ซึง่เป็น
พระราชโอรส ตวัปราสาทสรา้งในแนวราบ เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุม่หนึ่ง สรา้งดว้ยหินทรายสชีมพแูกะสลกั
ภาพนนูสงูอยา่งสวยงามมาก ชมรูปพระอนิทรท์รงชา้งเอราวณั ปราสาทบนัทายสร ีหรือท่ีชาวเขมรเรียกวา่ "บนั
เตยเ์สรย" แปลวา่ "ปอ้มแห่งสตร"ี หรอื "ปอ้มที่สวยงาม" จากนัน้น าทา่นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สรา้งใน
ปี พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพ่ืออทุิศถวายแดพ่ระราชมารดาเป็นวดัในพทุธศาสนา ซึง่ปราสาทตา
พรหมเป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนตข์ลงัมาก 



 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร (มือ้ที่ 4) หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู ่เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม 
สะพานนาคราช เป็นสะพานท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผา่นเขา้ออกเมืองนครธม ชม 
ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระพกัตรไ์ปทัง้ 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึง่เป็นศนูยก์ลางขององั
กอรธ์มหรอืนครธม ถือวา่เป็นสดุยอดของปราสาทเขมร จากนัน้น าท่านชม สิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก ที่ 
ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจา้สงูสดุ ซึง่สรา้งขีน้เมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระ
เจา้สรุยิวรมนัท่ี 2 ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหมื่นองค ์ชมภาพแกะสลกันนูต ่า การกวนเกษียรสมทุร ซึง่เป็น
พิธีกรรมโบราณอนัศกัดิสิ์ทธ์ิ ชมภาพการยกกองทพัของพระเจา้สรุยิวรมนัที่ 1  

เย็น บรกิารอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร (มือ้ที่ 5) พรอ้มชม การแสดงนาฎศิลป์พืน้เมือง (ระบ าอัปสรา) หลงัอาหาร
พกัผ่อนตามอธัยาศยั... (พกั ROYAL CROWN HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว) 

วนัที่สาม : เสียมเรียบ พนมกเุลน ศิวลงึค์ใต้น า้ น า้ตกพนมกเุลน - กรุงเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม (มือ้ที่ 6) หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู ่พนมกุเลน ชมตน้ก าเนิดของแม่น า้

ศกัดิสิ์ทธ์ิ รวมทัง้ปราสาทหนิท่ีมีอายพุนักวา่ปี สรา้งก่อนนครวดั และสถานท่ีท่ีเป็นแหลง่หินส าหรบัสรา้ง
ปราสาทนครวดัและปราสาทอื่นๆในเมืองพระนคร น าท่านชม ศวิลึงคใ์ต้น า้ ฐานโยนีใต้น า้ จ านวนมาก และ 
รูปพระนารายณใ์ต้น า้ ชม บอ่น า้ผดุ ที่สายน า้ผดุมาจากใตด้ินก่อนท่ีจะไหลลงมาเป็นแม่น า้เสียมเรียบ ชม 
น า้ตกพนมกุเลน ชมบรรยากาศอนัรม่รื่นบนยอดเขา 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร (มือ้ที่ 7) หลงัอาหารน าท่านเที่ยวชม ปราสาทนาคพัน ในบรรดาปราสาทที่
ก่อสรา้งในรชัสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ตอ้งยกใหป้ราสาทนาคพนัที่มีการก่อสรา้งที่แปลกตามากที่สดุ ตวั
ปราสาทตัง้อยูก่ลางสระน า้ เปรียบเสมือนเกาะอยูก่ลางทะเล หรอืเปรียบกบัภเูขาหิมาลยัที่อยู่กลางมหาสมทุร 
น า้จากสระแห่งนีถื้อเป็นน า้ท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิ หรอืเปรยีบประหนึง่น า้จากสระอโนดาต ซึง่เป็นศนูยร์วมจากแม่น า้ทัง้ 5 
ในอินเดีย ไดแ้ก่ แม่น า้คงคา แม่น า้ยมนา แม่น า้เนรญัชลา แม่น า้สินธ ุและแม่น า้พรหมบตุร ผูใ้ดท่ีอาบหรอืดื่ม
กินน า้จากสระนีโ้ดยผ่านจากปากของราชสหี ์ชา้ง มา้ และมนษุยท์ี่อยู่ในศาลาทัง้สี่ทิศ เช่ือวา่จะสามารถรกัษา
โรคภยัไขเ้จ็บได ้

 ปราสาทบันส าแร ปราสาทแห่งนีค้ลา้ยกบัปราสาทหนิพิมาย ช่องทางเดนิระหวา่งปราสาทแตล่ะหลงั ดแูออดั
คบัแคบ บรรณาลยัทางดา้นเหนือและดา้นใตแ้ทบจะอยู่ติดกนั 

 ปราสาทแปรรูป จดัเป็นปราสาทหลวงในรชัสมยัของพระเจา้ราเชนทรวรมนัท่ี 2 ก่อนที่จะยา้ยเมืองหลวงไปยงั
เมืองพระนคร พระเจา้ราเชนทรวรมนัท่ี 2 ทรงเลือกบรเิวณทิศใตข้องบารายตะวนัออกเพื่อตัง้เป็นเมืองหลวง 
และปราสาทแปรรูปแห่งนี ้อทุิศถวายใหแ้กพ่ระศิวะ พระวิษณ ุและพระพรหม 
• แปรรูป มาจากความหมายที่วา่การเปลี่ยนแปลงของรา่งกาย สนันิษฐานจากลกัษณะของหีบซึง่ท าจากหิน
ทราย ซึง่อยู่ทางทิศตะวนัออก ก่อนขึน้ไปสูป่รางคป์ระธาน หีบหินทรายนีเ้ป็นที่ส  าหรบับรรจอุฐิัของ
พระมหากษัตรยิ ์ปรางคป์ระธาน ถกูสรา้งอยู่เหนือฐานอิฐ 3 ชัน้ แต่ละชัน้มีขัน้บนัไดขึน้ไป 12 ขัน้ รูปทรง
ลกัษณะคลา้ยปิรามิด สว่นปรางคบ์รวิารทัง้ 4 อยูบ่นฐานเดียวกนั 



 

 

 

 

 

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร (มือ้ที่ 8) หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเมืองเสียมเรียบ 
20.45 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ We591 
21.50 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพททกุทา่น 
 
 
• อัตราค่าบริการ 
2 – 3 ทา่น ทา่นละ 12,499.- บาท 
4 – 5 ทา่น ทา่นละ 10,299.- บาท 
6 – 7 ทา่น ทา่นละ 9,500.- บาท 
8 – 10 ทา่น ทา่นละ 8,600.- บาท 
15 – 20 ทา่น ทา่นละ 8,100.- บาท 
พักเดีย่ว เพิม่                       ทา่นละ 1,500.-บาท 
 
• ค่าบริการนีร้วม 
• ค่ารถปรบัอากาศ (ขนาดตามจ านวนผูเ้ดินทาง) 
• ค่าที่พกั 2 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน แอร ์ทีวี ตูเ้ย็น น า้อุน่) 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆและค่าเรือ 
• ค่าอาหารทกุมือ้และเครื่องดื่มตามรายการระบ ุ
• ค่าประกนัอบุตัิเหต ุวงเงินค่ารกัษา 500,000.- / เสียชีวติ 1,000,000.-บาท (ผูเ้ดินทางส ารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกนัอบุตัิเหตแุบบกลุม่) 
• ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน รบั-สง่ สนามบนิเสียมเรียบ 
• ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไทยสไมล ์(คิดตามจรงิวนัที่จอง) 
2.คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถเขมร (รวมทัง้ทรปิ 300 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 
3.ค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมทวัร ์
4.ค่าภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี หกั ณ ท่ีจา่ย กรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็ก ากบัภาษี 
 
• สิ่งทีค่วรน าตดิตัว : กลอ้งถ่ายรูป, ของใชส้ว่นตวั, ยารกัษาโรคประจ าตวั, รองเทา้สวมใสส่บาย 
• การส ารองทีน่ั่ง 
1.แจง้ชื่อ นามสกลุ พรอ้มหนา้พาสปอรต์ เพื่อท าประกนัภยัการเดินทาง 
2.วางมดัจ าทา่นละ 3,000.-บาท สว่นที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั พรอ้มใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร ์
 



 

 

 

 

 

 

 

• เงือ่นไขอ่ืนๆ 
• ราคาทวัรน์ีไ้ม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และ คา่บรกิารหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % กรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็ก ากบัภาษี 
• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูมี้ประสงคเ์ดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การยกเลิกเท่ียวบิน การลา่ชา้ของ 
สายการบิน ภยัธรรมชาติ การจลาจลและทรพัยส์นิที่สญูหายระหวา่งเดินทาง โรคระบาด ที่เกิดขึน้เหนืออ านาจความควบคมุ 
ของบรษัิทฯ 
• ในระหวา่งเดินทาง หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอ 
ค่าบรกิารคืนได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียวตามความเหมาะสมและสถานการณต์า่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ  
จะยดึถือและค านงึถึงความปลอดภยั รวมถึงผลประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั   
 
• เพิม่เตมิเลก็น้อยก่อนการเดนิทาง 
1.โปรแกรมทวัรเ์ขมร เดี๋ยวนีค้่อนขา้งสบายแลว้ครบั เรื่องภาษาก็สื่อกนัรูเ้รื่อง 
2.การท่องเที่ยวในนครวดั ท่านสามารถแตง่ตวัแบบตามสบายไดเ้ลย ไม่มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัครบั 
3.การเดินชมปราสาท โปรแกรมนีต้อ้งเดนิชมปราสาทเยอะหน่อยครบั กรุณาเตรียมยาคลายกลา้มเนือ้หรอืยาถนูวดแกป้วดเม่ือย
และตอ้งเตรียมครีมกนัแดดไปดว้ยนะครบั 
4.ช่วงเดือนกนัยายน-กมุภาพนัธ ์เป็นช่วงที่อากาศก าลงัสบาย ไม่รอ้นครบั 
5.เสน้ทางท่องเท่ียวในเมืองเขมร สว่นใหญ่เป็นถนนลาดยาง ยกเวน้ทางจากปอยเปต-เสียมเรยีบ เสน้ทางก็เริม่ดีแลว้ครบั 
6.ที่พกั : โรงแรมระดบั 4 ดาว มาตรฐานระดบัดีครบั มีแอร ์ทีวี ตูเ้ย็น น า้อุน่ เคเบิล้ทีว ีพรอ้มสิง่อ  านวยสะดวกครบครนั  
7.ส าหรบัท่านท่ีติดหนงั ติดละครหลงัข่าว ที่เขมรดทูีวีไทยชดัแจ๋วทกุช่องครบั 
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลางและบปุเฟตน์านาชาติครบั 
9.การใชจ้่ายในประเทศเขมร แนะน าใหแ้ลกดอลลา่รแ์ละเตรยีมเงนิบาทไทยไปดว้ยครบั เพราะตามรา้นอาหาร ที่โรงแรม หรอื
รา้นซุปเปอร ์จะใชด้อลลา่ร ์สว่นตามในตลาดของฝาก ก็ใชเ้งินไทยไดค้รบั.... 


