
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 31 มี.ค. 2020 10:55

ทัวร์กัมพชูา นครวัด นครธม 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว 8-10 คน

 ไฮไลท์ทริป

ราคาโปรโมชั่นนี้ ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ...เป็นรายการเดินทางโดยแอร์เอเชีย

นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
ปูพื้ นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติอังกอร์ 

ตื่นตากับ

ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม



เขาพนมกุเลน

เยี่ยมชม

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
เย่ียมชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)

พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดซ่าจ๊ะ
ไนท์มาร์เก็ต

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  8 - 10  คน 9,950

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - เสยีมเรยีบ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - วัดใหม่



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A
D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B
8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E
0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A
1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A+
(REP)+NR6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+National+Museum,+968+Vithei,+Char
les+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Wat+Thmei,+Krong+Siem+Reap,+Cambo
dia/Night+Market+St,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.3816763,103.81991,14z/data=
!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.
8145891!2d13.4074305!1m5!1m1!1s0x3110170ccc06c39f:0x9f46043c5565afe3!2m2!1d103.
8601756!2d13.3664322!1m5!1m1!1s0x31101704792a7ccf:0x479cd27e68e54ce2!2m2!1d10
3.8596699!2d13.3828501!1m5!1m1!1s0x3110176f7e84008f:0x2481520046feb085!2m2!1d1
03.853082!2d13.3554985!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

08:00      พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
10:10      เหนิฟ้าสู่ สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเชียเท่ียวบิน FD
610
11:30   
  เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอต้อนรั
บท่านท่ีสนามบิน หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรยีบ
และรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

ชมสถานท่ีท่องเท่ียวในตัวเมืองเสียมเรยีบ เช่น วัดใหม่  พิพิธภัณฑ์แหง่ชาติอังกอร์

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - เสยีมเรยีบ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - วัดใหม่

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A+(REP)+NR6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+National+Museum,+968+Vithei,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Wat+Thmei,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Night+Market+St,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.3816763,103.81991,14z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!1m5!1m1!1s0x3110170ccc06c39f:0x9f46043c5565afe3!2m2!1d103.8601756!2d13.3664322!1m5!1m1!1s0x31101704792a7ccf:0x479cd27e68e54ce2!2m2!1d103.8596699!2d13.3828501!1m5!1m1!1s0x3110176f7e84008f:0x2481520046feb085!2m2!1d103.853082!2d13.3554985!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก  
พระองค์จอม พระพุทธรปูศักดิ์ สิทธ ิ์คู่บ้านคู่เมืองท่ีชาวเสียมเรยีบ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมวัตถุโบราณและนำเสนอเรือ่งราวประวัติศาสตร์ของชนชา
ติกัมพูชาทางด้านวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาของอาณาจักร์ขอมโบราณ
วัดใหม่ หรอื วัดอัฐ Wat Thmei เป็นวัดท่ีสร้าง
เมรุสุำหรับเก็บกระดูกชาวเขมรท่ีไม่ยอมอ่อนน้อมในการเข้าเป็นสมาชิกของเขมรแด
ง
ช้อบป้ิงท่ีตลาด Night Market ตามอัธยาศัย

อาหาร มื้ อกลางวัน       ภัตตาคาร
มื้ อเย็น             ภัตตาคาร

ท่ีพัก Angkor Panoramic Boutique หรือเทียบเท่า

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - เสยีมเรยีบ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - วัดใหม่

วันท่ี 2
นครธม – ตาพรหม – บันทายสร ี– นครวัด

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Angkor+Panoramic+Boutique+Hotel,+Krong+Siem+R
eap,+Cambodia/Angkor+Thom,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Banteay+Srei,+Cambodi
a/Angkor+Wat+Putt,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4754094,103.818904,11.75z/da
ta=!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31101770ff81cd3b:0x46b47b4e0e8c4bc9!2m2!1d103.8607
254!2d13.3599676!1m5!1m1!1s0x3110142f18707b7f:0x3a693bbd9b1fce4b!2m2!1d103.85
89518!2d13.4411937!1m5!1m1!1s0x311043d9a8f504af:0x42ecca32e9086c44!2m2!1d103.9
666115!2d13.6031005!1m5!1m1!1s0x31101787eabc73ff:0x27e6969faab02940!2m2!1d103.
8707783!2d13.3238595!3e0?hl=en

https://www.angkorpanoramic.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Angkor+Panoramic+Boutique+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Thom,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Banteay+Srei,+Cambodia/Angkor+Wat+Putt,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4754094,103.818904,11.75z/data=!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31101770ff81cd3b:0x46b47b4e0e8c4bc9!2m2!1d103.8607254!2d13.3599676!1m5!1m1!1s0x3110142f18707b7f:0x3a693bbd9b1fce4b!2m2!1d103.8589518!2d13.4411937!1m5!1m1!1s0x311043d9a8f504af:0x42ecca32e9086c44!2m2!1d103.9666115!2d13.6031005!1m5!1m1!1s0x31101787eabc73ff:0x27e6969faab02940!2m2!1d103.8707783!2d13.3238595!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น เมืองนครธม ปราสาทบายน
 ปราสาทตาพรหมตาพรหม 

ช่วงบ่าย 

เดินทางออกนอกเมืองระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
เพื่อชมปราสาทบันทายสร ีก่อนท่ีจะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อชม ปราสาทนครวัด

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

เมืองนครธม Angkor Thom
ถือเป็นอาณาจักรขอมท่ีรุง่โรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7
 ท่ียังคงท้ิงรอ่งรอยแหง่อารยธรรม
ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัส
สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม
จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำท่ีมีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา
และอสูรท่ีฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
ปราสาทบายน Bayon เป็นศาสนสถานแหง่เดียวของเมืองนครหลวง
ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ 
ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร
 ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานกิายมหายานของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็กสร้างด้วยหนิทรายสีชมพูเนื้ อละเอียด
การสลักลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจรงิ
 ปราสาทนครวัด Angkor Wat สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    ภัตตาคาร 
มื้ อเย็น           ภัตตาคาร 

วันท่ี 2
นครธม – ตาพรหม – บันทายสร ี– นครวัด



ท่ีพัก Angkor Panoramic Boutique หรือเทียบเท่า

วันท่ี 2
นครธม – ตาพรหม – บันทายสร ี– นครวัด

วันท่ี 3
เสยีมเรยีบ - พนมกุเลน - เสยีมเรยีบ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Angkor+Panoramic+Boutique+Hotel,+Krong+Siem+R
eap,+Cambodia/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0
%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A5
%E0%B8%99+Cambodia/@13.4796999,103.9138658,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m
5!1m1!1s0x31101770ff81cd3b:0x46b47b4e0e8c4bc9!2m2!1d103.8607254!2d13.3599676!1
m5!1m1!1s0x3110489b1104544b:0x76f2ace378c4755b!2m2!1d104.1079044!2d13.568696
8!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

เดินทางไปชม เขาพนมกุเลน Phnom
Kulen ซึ่งอยู่หา่งจากเมืองเสียมเรยีบประมาณ 70 กิโัลเมตร

ช่วงบ่าย

เดินทางกลับจากเขาพนมกุเลน สู่ตัวเมืองเสียมเรยีบ

https://www.angkorpanoramic.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Angkor+Panoramic+Boutique+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599+Cambodia/@13.4796999,103.9138658,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31101770ff81cd3b:0x46b47b4e0e8c4bc9!2m2!1d103.8607254!2d13.3599676!1m5!1m1!1s0x3110489b1104544b:0x76f2ace378c4755b!2m2!1d104.1079044!2d13.5686968!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า - บ่าย

เขาพนมกุเลน เป็นเทือกเขาสูง เป็นแหล่งต้นน้ำท่ีสำคัญของแม่น้ำเสียมเรยีบ
ท่ีใหลผ่านไปย้งตัวเมือง ก่อนจะไปบรรจบกับโตนเลสาบ 
ศิวลึงค์พันองค์ใต้น้ำ ศาสนาฮนิดู ลัทธไิศวนกิายน้ันบูชาศิวลึงค์
โดยศิวลึงค์จะเป็นตัวแทนของพระศิวะ และอวัยวะเพศชาย
ส่วนฐานโยนท่ีีอยู่ใต้ศิวลึงค์น้ันจะเป็นตัวแทนของนางอุมาเทวี และอวัยวะเพศหญิง 
น้ำตกพนมกุเลน  ลักษณะเป็นน้ำตกสองช้ัน มีลำธารให้เล่นน้ำสบายๆ
วัดพระองค์ธม  มีจุดเด่นคือ พระพุทธรปูปางไสยาสน์ท่ีแกะสลักจากหนิขนาดให
ญ่ สร้างข้ึนในปี พ.ศ.1701

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    ภัตตาคาร 
มื้ อเย็น           ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Angkor Panoramic Boutique หรือเทียบเท่า

วันท่ี 3
เสยีมเรยีบ - พนมกุเลน - เสยีมเรยีบ

วันท่ี 4
Theme House Gallery Siem Reap - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - สนามบิน - ดอนเมือง

https://www.angkorpanoramic.com/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Angkor+Panoramic+Boutique+Hotel,+Krong+Siem+R
eap,+Cambodia/Angkor+Wat,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/%E0%B8%97%E0%B9%88
%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8
%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0
%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5
%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8
%9A+
(REP)+NR6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.3863184,103.8230906,14z/data=!3m1!4b
1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31101770ff81cd3b:0x46b47b4e0e8c4bc9!2m2!1d103.860725
4!2d13.3599676!1m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.866
9857!2d13.4124693!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.81
45891!2d13.4074305!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเสียมเรยีบ เช่น Theme House Gallery Siem
Reap ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 

ช่วงบ่าย

ช้อปป้ิงท่ีตลาดซ่าจ๊ะ ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภ
าระ
14:30     นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรยีบ
16:35     เดินทางกลับโดยเท่ียวบิน FD619 สู่สนามบินดอนเมือง
17:50     กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันท่ี 4
Theme House Gallery Siem Reap - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - สนามบิน - ดอนเมือง

https://www.google.co.th/maps/dir/Angkor+Panoramic+Boutique+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Wat,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A+(REP)+NR6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.3863184,103.8230906,14z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31101770ff81cd3b:0x46b47b4e0e8c4bc9!2m2!1d103.8607254!2d13.3599676!1m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.4124693!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

Theme House Gallery Siem Reap 
สถานท่ีถ่ายรปูแหง่ใหม่ของเมืองเสียมเรยีบ
รวมไปถึงได้รวบรวมผลงานศิลปะต่างๆเอาไว้ให้ท่านได้ชื่นชมมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นงานภาพวาด งานถักทอผ้า
หรอืงานป้ันต่างๆในแบบแฟชั่นรว่มสมัยท่ีเกิดจากฝีมมือของจิตกรชาวเขมร 
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหนิ
แกะสลักไม้

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

ช้อปป้ิงท่ีตลาดซ่าจ๊ะ 

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 4
Theme House Gallery Siem Reap - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - สนามบิน - ดอนเมือง

ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก 3 คืน (พักห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน
ค่าบัตรเข้าชมพนมกุเลน
ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติอังกอร์
ค่ายานพาหนะบรกิารตลอดโปรแกรมทัวร์
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย หรอื พูดอังกฤษ
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบรกิารตลอดโปรแกรม
ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ กรงุเทพฯ-เสียมเรยีบ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่น ค่าเครือ่งดื่ม ค่ามินบิาร์



ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ ทรปิ 
ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On Arrival)

สำหรับชาวต่างชาติ ท่านละ USD 30-35 ใช้รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ ว 1-2 รปู
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/promotion/1115

https://www.atsiamtour.com/promotion/1115

	ไฮไลท์ทริป
	ราคา
	รายละเอียด
	รูปภาพ

