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พิมพ์เมื่อ: 8 ก.ย. 2018 14:03

ทัวร์กอล์ฟกัมพชูา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2
คน พัก 4 ดาว โดยเครือ่งบิน

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

สนุกและท้าทาย

สัมผัสกับสนามกอล์ฟระดับนานาชาติ
สนกุกับสนาม 18 หลุม ท้ัง 2 วัน

ตื่นตากับ

ปราสาทนครวัด วิมานของเทพเจ้าสูงสุด
ปราสาทบายน ศูนย์กลางของนครธม
ปราสาท ตาพรหม
ปราสาทบันทายสรี



เยี่ยมชม

หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา

 ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5  คน 19,500.-

เดินทาง  6 - 8  คน 18,500.-

เดินทาง 9 - 14  คน 18,200.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
เมืองเสยีมเรยีบ - ออกรอบสนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club - ท่ีพัก

การเดินทาง ช่วงเช้า
05:00   พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 เคาร์เตอร์
สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour
คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋า

07:15   ออกเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรยีบ ประเทศกัมพูชา โดยเท่ียวบิน WE 588

08:20   เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองเสียมเรยีบ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ
นำเดินทางสู่สนามกอล์ฟ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club
พร้อมออกรอบพบความท้าทาย ของสนามท้ัง 18 หลุม

Phokeethra Country Club is Cambodia’s debut international-quality course,
offering clients the best of modern golfing, while retaining the refined ambiance
of an exclusive country club. 

The Club is part of the Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort , with its
dedication to luxury, art de vivre elegance, and a personalised style of service
that makes it a choice 5-star accommodation for any golfing or family holiday. 

ช่วงบ่าย
15.00    เข้าเช็คอินท่ีพัก  อิสระตามอัธยาศัย

ช่วงค่ำ
อิสระช้อปป้ิงและชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ Night Market 

อาหาร มื้ อกลางวัน
อิสระท่ีสนามกอล์ฟ

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วันท่ี 1
เมืองเสยีมเรยีบ - ออกรอบสนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club - ท่ีพัก

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ - องค์เจค องค์จอม - โตนเลสาบ

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อออกรอบ 18 หลุมท่ี Phokeethra Country Club

ช่วงบ่าย
เดินทางใหว้พระ องค์เจค องค์จอม  และล่องเรอืชมทะเลสาบน้ำจืดโตนเลสาบ

http://www.sofitel.com/3123
http://www.taraangkorhotel.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club พร้อมออกรอบพบความท้าทาย
ของสนามท้ัง 18 หลุม

Phokeethra Country Club is Cambodia’s debut international-quality course, offering clients
the best of modern golfing, while retaining the refined ambiance of an exclusive country
club. 

The Club is part of the Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort , with its dedication to
luxury, art de vivre elegance, and a personalised style of service that makes it a choice 5-
star accommodation for any golfing or family holiday. 

ช่วงบ่าย
นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก  
พระองค์จอม พระพุทธรปูศักดิ์ สิทธ ิ์คู่บ้านคู่เมืองท่ีชาวเสียมเรยีบให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก
เพราะตลอดท้ังวันจะมีชาวเขมรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมากราบใหว้สักการะกันไม่ขาดสาย

จากน้ันล่องเรอืชมทะเลสาปน้ำจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย โตนเลสาป (Tonle Sap
Lake) ชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมงท่ีใช้ชีวิตอยู่บนพื้ นน้ำ ชมโบสถ์ ร้านค้า โรงเรยีน
การเลี้ ยงปลาในกระชัง งานแกะสลักหนิ และสินค้พื้ นเมืองอีกมากมาย

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
อิสระท่ีสนามกอล์ฟ

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก  

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ - องค์เจค องค์จอม - โตนเลสาบ

วันท่ี 3
เมืองนครธม – ปราสาท ตาพรหม – ปราสาทบันทายสร ี– นครวัด - กรงุเทพฯ

http://www.sofitel.com/3123


การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวเมืองนครธม เช่น ปราสาทนครธม ปราสาทตาพรหม

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อ เช่น ปราสาทบันทายสร ีและนครวัด
.หลหังอาหารเย็นจนได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน เพื่อโหลดสัมภาระ

20.45    เดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี  WE591

21.50     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดื์ ภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า      
นำท่านสู่ เมืองนครธม (Angkor Thom)
ถือเป็นอาณาจักรขอมท่ีรุง่โรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7
 ท่ียังคงท้ิงรอ่งรอยแหง่อารยธรรม
ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด
 นอกจากนี้ ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์
ท่ีมีรปูแบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา
ท่ีเราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างย่ิง

ชมสะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม
จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำท่ีมีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา
และอสูรท่ีฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา
ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร ซึ่งเป็นการแสดงภาพเล่าเรือ่งตอนกวนเกษยีรสมุทร
เพื่อทำน้ำอมฤตของเหล่าเทวดานัน่เอง

ชม ปราสาทบายน (Bayon)เป็นศาสนสถานแหง่เดียวของเมืองนครหลวง
ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรปูแบบการก่อสร้างท่ีโดดเด่น
แตกต่างไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7
ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานกิายมหายานอย่างมาก ดังน้ันศิลปการสร้าง การตกแต่ง
จึงสื่อถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน

ชม ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร
 ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานกิายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7
แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน
แต่ก็มีนักท่องเท่ียวจำนวนมากท่ียังนยิมรากอันใหญ่โตของ ต้นสะปง ท่ีเกาะกุมเหนอืปราสาท
และประการสำคัญ ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระองค์เอง

ช่วงบ่าย     
15:00      ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกท่ี ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)

วันท่ี 3
เมืองนครธม – ปราสาท ตาพรหม – ปราสาทบันทายสร ี– นครวัด - กรงุเทพฯ



เป็นชื่อเรยีกของคนไทย สำหรับชาวกัมพูชาจะออกเสียงคำว่านครเป็น นอร์กอร์
ส่วนฝรัง่จะออกเสียงเพี้ ยนเป็น อังกอร์ ส่วนสาเหตุท่ีเรยีกปราสาทแหง่นี้ ว่านครวัด
เพราะความใหญ่โตของปราสาท และยังเคยเป็นวัดทางพุทธศาสนา
ผู้ คนในอดีตจึงเรยีกรวมกันว่า นครวัด

ปราสาทนครวัด  สร้างข้ึนสมัยพระเจ้าสุรยิวรมันท่ี 2 ในพุทธศตวรรษท่ี 17
จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณเุทพ ในศาสนาฮนิดู
ลัทธไิวษณพนกิาย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์
ด้วยเหตุนี้ ปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล
หรอืทิศแหง่ความตาย ซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ปราสาทนครวัด  นับเป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดบรรดาปราสาทขอม
ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หนิจากเทือกเขาพนมกุเลนท่ีต้ังอยู่ไกลออกไปกว่า 50
กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรยีบ และใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก
สำหรับขนหนิมาสร้างมหาปปราสาทแหง่นี้อาหาร มื้ อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร 

มื้ อเย็น         
ภัตตาคาร

วันท่ี 3
เมืองนครธม – ปราสาท ตาพรหม – ปราสาทบันทายสร ี– นครวัด - กรงุเทพฯ

ราคานี้ รวม

ค่าท่ีโรงแรมพัก 2 คืน 
ค่าสนามกอล์ฟ ค่ารถ ค่าแค็ทดี้
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุ
ค่ายานพาหนะ ตลอดโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบรกิารตลอดโปรแกรมทัวร์

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่ามินบิาร์
ค่าบัตรโดยสารเครือ่งบินไป ไป กลับ กรงุเทพ – เสียบเรยีบ
ค่าทิปพนักงานบรกิาร ไกด์ และคนขับรถ
ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชาสำหรับต่างชาติ ท่านละ USD 30 ใช้รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ ว 1 ใบ (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%



หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/cambodia/313

https://www.atsiamtour.com/cambodia/313
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