 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 23 เม.ย. 2019 09:26

ทัวร์กัมพชู า นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium
Tour บินแอร์เอเชยี



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ
นมัสการพระคบู่ ้ านคเู่ มือง องค์เจ็ก องค์จอม
ปูพ้ นื ประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนรามา่ และ พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์
ตื่นตากั บ
ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม

เยี่ยมชม
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
เยี่ยมชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
พั กผ่อนช้อปสบาย
ตลาดซา่ จ๊ะ
ไนท์มาร์เก็ต




ราคา
วันที่เดินทาง

10 ม.ค. - 31 มี.ค.

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 - 5 คน
เดินทาง 6 - 8 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

12,200.11,200.10,100.2,900.-

วันที่เดินทาง

01 เม.ย. - 30 ก.ย.

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 - 5 คน
เดินทาง 6 - 8 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

11,500.10,500.9,500.2,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - เสยี มเรยี บ - พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนรามา่ - วัดใหม่
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Siem+Reap,+Cambodia/Wat+Thmei,+Krong+Siem+R
eap,+Cambodia/@13.3689294,103.849775,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0
x3110169a8c91a879:0xa940aaf93ee5bbfa!2m2!1d103.855173!2d13.3550091!1m5!1m1!1s
0x31101704792a7ccf:0x479cd27e68e54ce2!2m2!1d103.8596699!2d13.3828501?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
08:00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
10:10 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินเสียมเรยี บ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 610
11:10 เดนิ ทางถึงสนามบนิ เมอื งเสยี มเรยี บ
หลังผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอต้อนรับทา่ นที่สนามบิน
หลังจากนั้ นเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองเสียมเรยี บ และรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในตัวเมืองเสียมเรยี บ เชน่ พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนรามา่
วัดใหม่

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - เสยี มเรยี บ - พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนรามา่ - วัดใหม่
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
นมัสการพระคบู่ ้ านคเู่ มือง พระองค์ เจก
พระองค์ จอม พระพทุ ธรปู ศักด์ สิ ิทธ์ คิ บู่ ้ านคเู่ มืองที่ชาวเสียมเรยี บให้ความเคารพและศรั
ทธาเป็นอยา่ งมาก
เพราะตลอดทั้ งวันจะมีชาวเขมรผลัดเปลี่ยนหมนุ เวียนมากราบใหว้สักการะกันไมข่ าดสาย

อาหาร

นำทา่ นชม พิพิธภั ณฑ์อัง กอร์พาโนราม่า (Angkor Panorama Museum)
ชมงานศิลปะต่างๆซึ่งสะท้อนให้เหน็ ถึงพระนครวัดและประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในช่
วง "อังกอร์-ยุคแหง่ ความรงุ่ เรอื ง"ในมุมมองของภาพวาดสีน้ำมัน 360°
ที่อยภู่ ายในพิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนรามา
ชมแบบจำลองแผนผังของปราสาททั้ งหมดในบรเิ วณเมืองเสียม
และชมภาพยนตร์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี 3 มิติ
ที่อธบิ ายถึงจิตวิญญาณของการสร้างนครวัดและชีวิตของคนเขมรในยคุ อังกอร์
อารยธรรมในจักรวรรดิเขมรซึ่งเคยเรยี กวา่ "ดินแดนแหง่ พระเจ้า"
หลังจากนั้ นนำท่านชม วั ดใหม่ หรอื วั ดอั ฐ (Wat Thmei) เป็นวัดที่สร้าง
เมรสำหร
ุุ ั บเก็บกระดูกชาวเขมรที่ไม่ยอมอ่อนน้อมในการเข้าเป็นสมาชิกของเขมรแดง
จึงเกิดการ ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ข้ ึน โดยเฉพาะพวกชนชั้ นที่มีความร้ คู วามสามารถ
ทหารและประชาชน ภายในวัดยังมีการจัดแสดงรปู ภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ช่วงค่ำ
เดินชมและช้อบป้ งิ ที่ตลาด Night Market ตามอัธยาศัย
ทา่ นสามารถกลับโรงแรมที่พักโดยมอเตอร์ไซด์ รถม้า (ดใู นรปู ภาพ)
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

โรงแรม ธาราอั งกอร์ ระดั บ 4 ดาว หรือเทียบเทา่

วันที่2

นครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Siem+Reap,+Cambodia/Banteay+Srei,+Cambodia/@
13.4752479,103.8426156,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3110169a8c91a8
79:0xa940aaf93ee5bbfa!2m2!1d103.855173!2d13.3550091!1m5!1m1!1s0x311043d9a8f504
af:0x42ecca32e9086c44!2m2!1d103.9666115!2d13.6031005?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ เมืองนครธม ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหมตาพรหม
ช่วงบ่าย
เดินทางออกนอกเมือง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
เพื่อชมปราสาทบันทายสรี กอ่ นที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อชม ปราสาทนครวัด
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
08:00 นำทา่ นสู่ เม ืองนครธม (Angkor Thom)
ถือเปน็ อาณาจักรขอมที่รงุ่ โรจน์ถึงขีดสดุ ในชว่ งรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ที่ยังคงทิ้งรอ่ งรอยแหง่ อารยธรรม
ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด
นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์
ที่มีรปู แบบการสร้างแตกตา่ งไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา
ที่เราไมค่ วรพลาดชมเป็นอยา่ งยิ่ง
ชมสะพานนาคราช กอ่ นจะเข้าสตู่ ั วเมืองนครธม
จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหลา่ เทวดา
และอสรู ที่ฉดุ ดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา
สว่ นด้านฝั่งขวาจะเปน็ อสรู ซึ่งเปน็ การแสดงภาพเลา่ เรือ่ งตอนกวนเกษยี รสมทุ ร
เพื่อทำน้ำอมฤตของเหล่าเทวดานัน่ เอง
ชม ปราสาทบายน (Bayon)เป็นศาสนสถานแหง่ เดียวของเมืองนครหลวง
ไมม่ ีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรปู แบบการกอ่ สร้างที่โดดเดน่
แตกตา่ งไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะวา่ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานกิ ายมหายานอยา่ งมาก ดังนั้ นศิลปการสร้าง การตกแตง่
จึงสื่อถึงพทุ ธศาสนาอยา่ งชัดเจน

ชม ปราสาทตาพรหม ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร
วันที่2 ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานกิ ายมหายาน ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ัด
นครธม – ตาพรหม
– บันทายสรี – นครว
แม้ปราสาทตาพรหมไม
่ใช่ปราสาทใหญ
่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน
แตก่ ็มีนักทอ่ งเที่ยวจำนวนมากที่ยังนยิ มรากอันใหญโ่ ตของ ต้นสะปง
ที่เกาะกุมเหนอื ปราสาท และประการสำคัญ
ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แกพ่ ระราชมารดาของพระองค์เอง
ช่วงบ่าย
ชม ปราสาทบั นทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก และสร้างจากความตั้ งใจของพราหมณ์
แตใ่ นด้านศิลปกรรมการกอ่ สร้างนับวา่ มีความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
และงดงามไม่แพ้ปราสาทใดๆ เพราะตัวปราสาทถูกสร้างด้วยหนิ ทรายสีชมพูเนื้อละเอียด
การสลักลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจรงิ
ซึ่งความสวยงามของปราสาทสีชมพูแหง่ นี้ทำให้นักท่องเที่ยวขนานนามว่าเป็น
ปราสาทแหง่ ความรัก และนักวิชาการชาวฝรัง่ เศสให้ฉายาวา่ รัตนชาติแหง่ ศิลปะขอม
15:00 น. ชมสงิ่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวั ด (Angkor Wat)
เป็นชื่อเรยี กของคนไทย สำหรับชาวกัมพูชาจะออกเสียงคำวา่ นครเป็น นอร์กอร์
สว่ นฝรัง่ จะออกเสียงเพี้ยนเป็น อังกอร์ สว่ นสาเหตทุ ี่เรยี กปราสาทแหง่ นี้วา่ นครวัด
เพราะความใหญโ่ ตของปราสาท และยังเคยเป็นวัดทางพทุ ธศาสนา
ผ้ คู นในอดีตจึงเรยี กรวมกันวา่ นครวัด
ปราสาทนครวั ด สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุรยิ วรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17
จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณเุ ทพ ในศาสนาฮนิ ดู
ลัทธไิ วษณพนกิ าย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์
ด้วยเหตุน้ ปี ราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล
หรอื ทิศแหง่ ความตาย ซึ่งจะแตกตา่ งจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ปราสาทนครวั ด นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญท่ ี่สดุ บรรดาปราสาทขอม
ใช้เวลากอ่ สร้างนานกวา่ 30 ปี โดยใช้หนิ จากเทือกเขาพนมกเุ ลนที่ตั้งอยไู่ กลออกไปกวา่
50 กิโลเมตร ลอ่ งผา่ นมาทางแมน่ ้ ำเสียมเรยี บ และใช้แรงงานคนนับแสน
ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหนิ มาสร้างมหาปปราสาทแหง่ นี้

วันที่2

นครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

โรงแรม ธาราอั งกอร์ ระดั บ 4 ดาว หรือเทียบเทา่

วันที่ 3

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซา่ จ๊ะ - พิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติอังกอร์ เดินทางกลับกรงุ เทพฯ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Siem+Reap,+Cambodia/Bangkok/@13.7877182,101.
0572733,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3110169a8c91a879:0xa940aaf93e
e5bbfa!2m2!1d103.855173!2d13.3550091!1m5!1m1!1s0x311d6032280d61f3:0x10100b25d
e24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309?hl=en

วันที่ 3

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซา่ จ๊ะ - พิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติอังกอร์ เดินทางกลับกรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองเสียมเรยี บ เชน่ ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ช้อปป้ งิ ที่ตลาดซา่ จ๊ะ ชมพิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติอังกอร์
ช่วงบ่าย
เดินทางชม หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา
จนได้เวลารับประทานอาหารเย็นก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหล
ดสัมภาระ
19:30

นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินนานาชาติเสียมเรยี บ

21:45

เดินทางกลับโดยเที่ยวบิน FD 619 สสู่ นามบินดอนเมือง

22:45 กลับถึงสนามบนิ ดอนเมอื งโดยสวัสดภิ าพ
สถานท่ีท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
08:30 นำทา่ นไป ชมศูนย์หั ตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm)
เป็นศูนย์หัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรงุ งานหัตถกรรมทอผ้า
รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่
ชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนย์สอนวิชาชีพทกุ สาขา เชน่ การทอผ้า
การแกะสลักหนิ แกะสลักไม้
ช้อปป้ ิง ที่ตลาดซ่าจ๊ะ (Phsar Chas Market)
ตลาดเก่าจำหนา่ ยสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นของฝาก และของที่ระลึก

วันที่ 3

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซา่ จ๊ะ - พิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติอังกอร์ เดินทางกลับกรงุ เทพฯ
ช่วงบ่าย
นำทา่ นชม พิพิธภั ณฑ์สถานแห่ง ชาติอัง กอร์ (Angkor National Museum)
พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติ ของเมืองเสียมเรยี บ
ที่มีการจัดแสดงในรปู แบบผสมผสานระหวา่ งผลงานอันทรงคณุ คา่ จากศิลปะขอมโบราณ
กับเทคโนโลยี่แบบใหมท่ ี่หลากหลาย เพื่อให้คนร๋นุ ใหมไ่ ด้เข้าศึกษาและหาความร้ ไู ด้งา่ ย
ทั้ งยังให้ความร้ สู ึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จรงิ เป็นที่สุด
พื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ถูกแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 8 ส่วนด้วยกัน คือ ห้องจัดแสดงพิเศษ
1,000 Buddha Images ห้องจัดแสดงA Khmer Civilization ห้องจัดแสดงB The
Riligion and Beliefs ห้องจัดแสดงC The Great Khmer Kings ห้องจัดแสดงD
Angkor Wat ห้องจัดแสดงE Angkor Thom ห้องจัดแสดงF The Story From
Stone ห้องจัดแสดงG The Ancient Custume

อาหาร

โดยการนำเสนอจะเรยี งตามลำดับและวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์กัมพชู าและกอ่ นเข้
าสหู่ ้ องจัดแสดง ทกุ ทา่ จะได้รับการต้อนรับสู่ The Brieng Hall
เพื่อรับชมวิดีโอแนะนำการเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามภาษาต่างๆที่จัดเตรยี มไว้ถึง 7 ภาษาด้วยกัน
คือ ภาษาเขมร จีน อังกฤษ ฝรัง่ เศส เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรอื 3 ทา่ น)
ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ และ อาหารค่ำ 3 มื้อ

ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน
คา่ เข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตา่ งๆ ตามที่ระบุ
ค่ายานพาหนะบรกิ ารตลอดโปรแกรมทัวร์
คา่ มัคคเุ ทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/อังกฤษ
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบรกิ ารตลอดโปรแกรมทัวร์
ประะกันอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,000,000.ราคานี้ไม่รวม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ กรงุ เทพฯ-เสียมเรยี บ
คา่ ใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ไมไ่ ด้ระบุในรายการข้างต้น เชน่ คา่ เครือ่ งดื่ม คา่ มินบิ าร์
คา่ ทิปไกด์ และคนขับรถ/ทรปิ
คา่ วีซา่ ประเทศกัมพูชา (On arival)
สำหรับลูกค้าต่างชาติ ท่านละ USD 30-35 ใช้รปู ถ่ายสีขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1-2 รปู
สำหรับลูกค้าคนไทยไมต่ ้ องทำวีซา่
ราคานี้ ไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 ธันวาคม และ 31
ธันวาคม 2018 ของทางโรงแรม
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/cambodia/688

