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พิมพ์เมื่อ: 28 เม.ย. 2020 10:34

ทัวร์กัมพชูา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour บินบางกอกแอร์เวย์

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นตากับ

เมืองหรหิราลัย
ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทบายน  
ปราสาทตาพรหม 



เพลิดเพลิน

ตลาดมืด Night Market      

 ราคา

วันเดินทาง เม.ย. 2019 - ก.ย. 2020

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง       2  คน 9,200

เดินทาง  3 - 5  คน 9,000

เดินทาง   6 - 8  คน 7,700

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเสยีบเรยีบ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ - องค์เจ็ก องค์จอม -
เมืองหรหิราลัย - ปราสาทบันทายสรี

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Siem+Reap+International+Airport,+NR6,+Krong+Sie
m+Reap,+Cambodia/Preah+Ko,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/%E0%B8%9B%E0%B8%
A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%
B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5+
Banteay+Srei,+Cambodia/@13.4813295,103.8413879,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m
5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!1
m5!1m1!1s0x31103cd1eb773297:0xb709f60b1ff350cb!2m2!1d103.9725124!2d13.3441341!
1m5!1m1!1s0x311041783789b24f:0x8656d1da699acb1!2m2!1d103.963019!2d13.5989446!
3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Siem+Reap+International+Airport,+NR6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Preah+Ko,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5+Banteay+Srei,+Cambodia/@13.4813295,103.8413879,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!1m5!1m1!1s0x31103cd1eb773297:0xb709f60b1ff350cb!2m2!1d103.9725124!2d13.3441341!1m5!1m1!1s0x311041783789b24f:0x8656d1da699acb1!2m2!1d103.963019!2d13.5989446!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

06:00   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
08:00   ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรยีบ เท่ียวบินท่ี PG903 
09:00   ถึงสนามบินเสียมเรยีบ ประเทศกัมพูชา
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเท่ียว หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรยีบ
พาท่านไปเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติอังกอร์ นมัสการองค์เจ็ก องค์จอม
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เมืองหรหิราลัย  และ ปราสาทบันทายสรี

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์  Angkor National Museum ชมงานศิลปะต่างๆ
ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถึงนครวัด ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เมืองหริหราลัย  สร้างข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 14  หมายถึงท่ีอยู่ของพระศิวะและพระวิษณุ
ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง คือ

สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม
จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำท่ีมีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูร
ปราสาทบายน  Bayon ศาสนสถานแหง่เดียวของเมืองนครหลวง
ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบ
ปราสาทตาพรหม Ta Prohm 
ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานกิายมหายาน
 ของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 

ปราสาทบันทายสรี Banteay Srei ปราสาทขนาดเล็ก
สร้างด้วยหนิทรายสีชมพูแกะสลักภาพนนูสูงอย่างสวยงาม

อาหาร กลางวัน      ภัตตาคาร
เย็น            ภัตตาคาร

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเสยีบเรยีบ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ - องค์เจ็ก องค์จอม -
เมืองหรหิราลัย - ปราสาทบันทายสรี



ท่ีพัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเสยีบเรยีบ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ - องค์เจ็ก องค์จอม -
เมืองหรหิราลัย - ปราสาทบันทายสรี

วันท่ี 2
เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Sie
m+Reap,+Cambodia/Angkor+Thom,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Wat,+Krong
+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4068252,103.8264387,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m
5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5
!1m1!1s0x3110142f18707b7f:0x3a693bbd9b1fce4b!2m2!1d103.8589518!2d13.4411937!1
m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.412469
3!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่เมืองพระนครหรอืนครธม  ปราสาทตาพรหม ก่อนทานอาหารกลางวัน
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
และตลาดซ่าจ๊ะ จนได้เวลานัดหมาย
17:00   เดินทางสู่สนามบินเสียมเรยีบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:30   เหนิฟ้าจากสนามบินเสียมเรยีบ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี
PG908
20:25   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

http://www.taraangkorhotel.com/en/detail/view/188
https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Thom,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Wat,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4068252,103.8264387,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x3110142f18707b7f:0x3a693bbd9b1fce4b!2m2!1d103.8589518!2d13.4411937!1m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.4124693!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

 สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองนครธม  เป็นอาณาจักรขอมท่ีรุง่โรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7
 ท่ียังคงท้ิงรอ่งรอยแหง่อารยธรรม
ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัส

สะพานนาคราช  เป็นสะพานข้ามคูน้ำท่ีมีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา
และอสูรท่ีฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
ปราสาทบายน Bayon เป็นศาสนสถานแหง่เดียวของเมืองนครหลวง
ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ
ปราสาทตาพรหม  Ta Prohm ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร
 ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานกิายมหายาน
 ของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 

ปราสาทนครวัด Angkor Wat สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 2
เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 1 คืน พักห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน
ค่าอาหารตามรายการเดินทง
ค่าเข้าชมปราสาทเมืองเสียมเรยีบ 1 วัน
ค่ารถนำเท่ียว
ค่าไกด์ภาษาไทย หรอื อังกฤษ
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
ประกันอุบัติเหตุ

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน
ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืจากรายการ
ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ ทรปิ



ค่าวีซ่าเข้ากัมพูชา
ชาวต่างชาติ ต้องทำวีซ่า ณ หน้าด่านประมาณ USD 30-35 หรอืประมาณ 1,300 บาท
ใช้รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 1-2 รปู
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า

ราคานี้ ยังไม่รวมค่างานเลี้ ยงม้ือค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันท่ี 24 ธันวาคม และ 31
ธันวาคม 2019 ของทางโรงแรม
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

ราคาสำหรับเดก็

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่คิดค่าบรกิาร
เด็กอายุ 2 - 11 ปี ไม่ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65% 
เด็กอายุ 2 - 11 ปี ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75%
เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100%

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/cambodia/505

https://www.atsiamtour.com/cambodia/505
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