
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 28 เม.ย. 2020 10:18

ทัวร์กัมพชูา นครวัด นครธม หรหิราลัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour บินไทยสมายล์

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ

นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม  
ปูพื้ นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติอังกอร์ 

ตื่นตากับ

ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายสร ี



ปราสาทบายน  
ปราสาทตาพรหม 
เมืองหรหิราลัย  

เย่ียมชม

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ

พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดซาจ๊ะ

 ราคา

วันเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 2020

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง       2  คน  12,000

เดินทาง  3 - 5  คน  10,800

เดินทาง  6 - 8  คน  9,700

พักเดี่ยวเพิ่ม  2,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเสยีมเรยีบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ – เมืองหรหิราลัย



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/13.4045961,103.8175175/Angkor+National+Museum,
+Charles+De+Gaulle,+Siem+Reap,+Cambodia/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%
E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%
84+Chok+Chai,+Chok+Chai+District,+Nakhon+Ratchasima+30190/@14.0648871,102.4538
942,9z/data=!3m1!4b1!4m15!4m14!1m0!1m5!1m1!1s0x3110170ccc06c39f:0x9f46043c556
5afe3!2m2!1d103.8601756!2d13.3664322!1m5!1m1!1s0x311bfdfaa5345a19:0x41bd16d1d
aad9bd0!2m2!1d102.1740056!2d14.698487!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

05:30   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทยสไมล์ 
07:25   ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรยีบ เท่ียวบินท่ี WE588 
08:20   ถึงสนามบินเสียมเรยีบ ประเทศกัมพูชา
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเท่ียว หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรยีบ
พาท่านไปเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติอังกอร์
เดินทางสู่เมืองหรหิราลัย ชมปราสาทพะโค ปราสาทบากอง ปราสาทโลเลย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

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

ปราสาทพะโค  ปราสาทอิฐ 6 หลัง ซึ่งต้ังอยู่บนฐานเดียวกัน
แบ่งออกเป็นสองแถวๆละ 3 หลัง โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
ปราสาทบากอง ปราสาทในกลุ่มปราสาทโลเลย ท่ีต้ังอยู่กลางเมืองหรหิราลัย
สร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าในศาสนาฮนิดูไศวนกิาย 
ปราสาทโลเลย  ปราสาทอยู่ทางเหนอืสุดในกลุ่มปราสาทโลเลย
สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันท่ี 1 เป็น ศิลปะแบบพระโคและบาเค็ง

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเสยีมเรยีบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ – เมืองหรหิราลัย

https://www.google.co.th/maps/dir/13.4045961,103.8175175/Angkor+National+Museum,+Charles+De+Gaulle,+Siem+Reap,+Cambodia/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584+Chok+Chai,+Chok+Chai+District,+Nakhon+Ratchasima+30190/@14.0648871,102.4538942,9z/data=!3m1!4b1!4m15!4m14!1m0!1m5!1m1!1s0x3110170ccc06c39f:0x9f46043c5565afe3!2m2!1d103.8601756!2d13.3664322!1m5!1m1!1s0x311bfdfaa5345a19:0x41bd16d1daad9bd0!2m2!1d102.1740056!2d14.698487!3e0?hl=en


 เช้า    ภัตตาคาร
เย็น    ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเสยีมเรยีบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ – เมืองหรหิราลัย

วันท่ี 2
นครธม – ตาพรหม - บันทายสร ี– นครวัด

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/13.4045961,103.8175175/Angkor+Thum,+Cambodia/
Angkor+Wat,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4486834,103.8104374,13z/data=!3m1!
4b1!4m15!4m14!1m0!1m5!1m1!1s0x3110150655e9c6c7:0xf8662e97711013fa!2m2!1d103.
8738031!2d13.4840408!1m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d1
03.8669857!2d13.4124693!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม 
เดินทางออกนอกเมืองระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
เพื่อชมปราสาทบันทายสร ีก่อนท่ีจะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อชม ปราสาทนครวัด

http://www.taraangkorhotel.com/en/detail/view/188
https://www.google.co.th/maps/dir/13.4045961,103.8175175/Angkor+Thum,+Cambodia/Angkor+Wat,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4486834,103.8104374,13z/data=!3m1!4b1!4m15!4m14!1m0!1m5!1m1!1s0x3110150655e9c6c7:0xf8662e97711013fa!2m2!1d103.8738031!2d13.4840408!1m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.4124693!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองนครธม Angkor Thom
ถือเป็นอาณาจักรขอมท่ีรุง่โรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี
7  ท่ีเราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างย่ิง

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

ปราสาทบันทายสรี Banteay Srei ปราสาทขนาดเล็ก
สร้างด้วยหนิทรายสีชมพูแกะสลักภาพนนูสูงอย่างสวยงาม
ปราสาทนครวัด Angkor Wat  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงระบำอัปสรา

ท่ีพัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
นครธม – ตาพรหม - บันทายสร ี– นครวัด

วันท่ี 3
ปราสาทพระขรรค์ - ปราสาทนาคพัน - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - กรงุเทพฯ

http://www.taraangkorhotel.com/en/detail/view/188
http://www.taraangkorhotel.com/en/detail/view/188


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia,
+17254,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/%E0%B8%9B%E0%B8%A3
%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8
%84%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Siem+Reap
+International+Airport,+National+Road+6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.419542,1
03.8328422,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad0
26991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x3110159702fbaa21:0xfad28f864
834b955!2m2!1d103.8948119!2d13.4632731!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf1
3a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเสียมเรยีบ เช่น ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
เดินทางชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตลาดซาจ๊ะ
18:45   เดินทางสู่สนามบินเสียมเรยีบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:45   เหนิฟ้าจากสนามบินเสียมเรยีบ สายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE591
21:55   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ปราสาทพระขรรค์  ปราสาทหนิในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร เป็นพุทธสถานสมัยบายน
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 สร้างอุทิศถวายแด่พระราชบิดา 
ปราสาทนาคพัน  ปราสาทขนาดเล็ก ต้ังอยู่บนฐานกลม
ท่ีมีลักษณะซ้อนลดหลั่นลงไปเป็นช้ันๆ ช้ันสุดท้านเป็นพญานาค 7 เศียร 2 ตัว
โอบล้อมฐานของปราสาท 
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ Les Artisan d'Angkor เป็นศูนย์ท่ีเปิดสอนวิชาชีพทุกสาขา
ให้แก่ชาวเสียมเรยีบ เช่น การทอผ้า การแกะสลักหนิ แกะสลักไม้
มีผลงานของนักศึกษาจำหนา่ยเป็นของท่ีระลึก
ตลาดซาจ๊ะ Old Market 

วันท่ี 3
ปราสาทพระขรรค์ - ปราสาทนาคพัน - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - กรงุเทพฯ

https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia,+17254,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Siem+Reap+International+Airport,+National+Road+6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.419542,103.8328422,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x3110159702fbaa21:0xfad28f864834b955!2m2!1d103.8948119!2d13.4632731!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!3e0?hl=en


อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

วันท่ี 3
ปราสาทพระขรรค์ - ปราสาทนาคพัน - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย หรอื ภาษาอังกฤษ )
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์, ซักรดี, โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้า

ทำวีซ่า แบบ On Arrival ท่ีสนามบินเสียมเรยีบ ประมาณ USD 30-35 ใช้รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 1-2
รปู
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า

ค่างานเลี้ ยงม้ือค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันท่ี 24  และ 31 ธันวาคม ของทางโรงแรม

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/546

https://www.atsiamtour.com/cambodia/546
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