
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 28 เม.ย. 2020 10:30

ทัวร์กัมพชูา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour บินแอร์เอเชยี

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ

นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
ปูพื้ นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติอังกอร์

ตื่นตากับ

ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายสรี



ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม
พนมกุเลน

เย่ียมชม

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
Theme House Gallery 
พนมบาเค็ง

พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดซ่าจ๊ะ
ไนท์มาร์เก็ต

 ราคา

วันท่ีเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 2020

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง       2 คน  14,900

เดินทาง  3 - 5 คน  13,300

เดินทาง  6 - 8 คน  11,500

พักเดี่ยวเพิ่ม  2,800

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเสยีมเรยีบ - องค์เจ็ก องค์จอม - พนมบาเค็ง - Night Market



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Siem+Reap+International+Airport,+National+Road+
6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+National+Museum,+Charles+De+Gaulle,+Kron
g+Siem+Reap,+Cambodia/Tara+Angkor+Hotel,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+
Cambodia/@13.3871212,103.8192375,14z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x311
0113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!1m5!1m1!1s0x31
10170ccc06c39f:0x9f46043c5565afe3!2m2!1d103.8601756!2d13.3664322!1m5!1m1!1s0x31
10170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

08:00   คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย 
10:10   ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรยีบ เท่ียวบินท่ี FD610 
11:10   ถึงสนามบินเสียมเรยีบ ประเทศกัมพูชา
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเท่ียว หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรยีบ
และรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว องค์เจ็ก องค์จอม   ข้ึนบอลลูนชมวิวนครวัด 

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

องค์เจ็ก องค์จอม พระพุทธรปูศักดิ์ สิทธ ิ์คู่บ้านคู่เมืองท่ีชาวเสียมเรยีบนับถือ
ข้ึนบอลลูน ณ Angkor Balloon ด้วยความสูง 120 เมตรจากพื้ นดิน
ดื่มด่ำกับอากาศบรสิุทธ ิ์และชมวิวแบบ 360°
ชมปราสาทนครวัดและกลุ่มปราสาทข้างเคียงจากมุมสูง โดยมีความหา่งเพียง 800
เมตร จากนครวัดเท่าน้ัน (*Angkor Balloon ข้ึนได้รอบละ 10 นาที ต่อคร้ัง
คร้ังละไม่เกิน 15 ท่าน
**เวลาในการข้ึนสามารถเปล่ียนไปตามความแรงและทิศทางของลม ณ
วันท่ีเดินทางไป)
ปราสาทพนมบาเค็ง  Phnom Bakheng จุดชมพระอาทิตย์ตกดิน
ทางข้ึนอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นเขาสูง มีบันไดข้ึนสู่ปรางค์ประธาน 5 ช้ัน
ตลาดมืด Night Market ชมและช้อบป้ิงตามอัธยาศัย

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเสยีมเรยีบ - องค์เจ็ก องค์จอม - พนมบาเค็ง - Night Market

https://www.google.co.th/maps/dir/Siem+Reap+International+Airport,+National+Road+6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+National+Museum,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Tara+Angkor+Hotel,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.3871212,103.8192375,14z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!1m5!1m1!1s0x3110170ccc06c39f:0x9f46043c5565afe3!2m2!1d103.8601756!2d13.3664322!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!3e0?hl=en


อาหาร กลางวัน      ภัตตาคาร
เย็น            ภัตตาคาร

ท่ีพัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเสยีมเรยีบ - องค์เจ็ก องค์จอม - พนมบาเค็ง - Night Market

วันท่ี 2
นครธม – ตาพรหม – บันทายสร ี– นครวัด

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia,
+17254,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Thom,+Krong+Sie
m+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/Angkor+Wat,+Kr
ong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4955582,103.8399579,12z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!
1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1
m5!1m1!1s0x3110142f18707b7f:0x3a693bbd9b1fce4b!2m2!1d103.8589518!2d13.4411937
!1m5!1m1!1s0x311041783789b24f:0x8656d1da699acb1!2m2!1d103.963019!2d13.5989446
!1m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.4124
693!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม  
เดินทางไปชม ปราสาทนครวัด

http://www.taraangkorhotel.com/en/detail/view/188
https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia,+17254,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Thom,+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/Angkor+Wat,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4955582,103.8399579,12z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x3110142f18707b7f:0x3a693bbd9b1fce4b!2m2!1d103.8589518!2d13.4411937!1m5!1m1!1s0x311041783789b24f:0x8656d1da699acb1!2m2!1d103.963019!2d13.5989446!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 

ปราสาทนครวัด Angkor Wat  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
นครธม – ตาพรหม – บันทายสร ี– นครวัด

วันท่ี 3
พนมกุเลน - ปราสาทบันทายสรี

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia,
+17254,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Phnom+Kulen,+Cambodia/
@13.4796999,103.8994296,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5
101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x31104640e9959a
c7:0x6db924697b06e4ca!2m2!1d104.075!2d13.5758333!3e0?hl=en

http://www.taraangkorhotel.com/en/detail/view/188
http://www.taraangkorhotel.com/en/detail/view/188
https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia,+17254,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Phnom+Kulen,+Cambodia/@13.4796999,103.8994296,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x31104640e9959ac7:0x6db924697b06e4ca!2m2!1d104.075!2d13.5758333!3e0?hl=en


การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางไปชม เขาพนมกุเลน ซึ่งอยู่หา่งจากเมืองเสียมเรยีบประมาณ 70 กิโลเมตร
เดินทางกลับจากเขาพนมกุเลน สู่ตัวเมืองเสียมเรยีบ ชมปราสาทบันทายสรี

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เขาพนมกุเลน เป็นเทือกเขาสูง เป็นแหล่งต้นน้ำท่ีสำคัญของแม่น้ำเสียมเรยีบ
ท่ีใหลผ่านไปย้งตัวเมือง ก่อนจะไปบรรจบกับโตนเลสาบ
ประกอบด้วยจุดท่องเท่ียวเช่น

ศิวลึงค์พันองค์ใต้น้ำ ศาสนาฮนิดู ลัทธไิศวนกิายน้ันบูชาศิวลึงค์
โดยศิวลึงค์จะเป็นตัวแทนของพระศิวะ และอวัยวะเพศชาย
ส่วนฐานโยนท่ีีอยู่ใต้ศิวลึงค์น้ันจะเป็นตัวแทนของนางอุมาเทวี
และอวัยวะเพศหญิง 
น้ำตกพนมกุเลน  ลักษณะเป็นน้ำตกสองช้ัน มีลำธารให้เล่นน้ำสบายๆ
วัดพระองค์ธม  มีจ้ดเด่นคือ พระพุทธรปูปางไสยาสน์ท่ีแกะสลักจากหนิขนาดใหญ่
สร้างข้ึนในปี พศ.1701

ปราสาทบันทายสรี  Banteay Srei ปราสาทขนาดเล็ก
สร้างด้วยหนิทรายสีชมพูแกะสลักภาพนนูสูงอย่างสวยงาม

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
พนมกุเลน - ปราสาทบันทายสรี

วันท่ี 4
Theme House Gallery - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ - ตลาดซ่าจ๊ะ  - 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/Siem+Reap+International+
Airport,+National+Road+6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.3897043,103.8211198,14
z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m
2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2
!1d103.8145891!2d13.4074305!3e0?hl=en

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเสียมเรยีบ  Theme House Gallery 
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
เดินทางชม พิพิธภัณฑ์แหง่ชาติอังกอร์  ตลาดซ่าจ๊ะ จนได้เวลานัดหมาย
19:30   เดินทางสู่สนามบินเสียมเรยีบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
21:45   เหนิฟ้าจากสนามบินเสียมเรยีบ สายการบินแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี FD 619 
22:45   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ธีมเฮาส์แกลเลอรี Theme House Gallery Siem
Reap สถานท่ีถ่ายรปูแหง่ใหม่ของเมืองเสียมเรยีบ
รวบรวมผลงานศิลปะต่างๆเอาไว้ให้ท่านได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานภาพวาด
งานถักทอผ้า
หรอืงานป้ันต่างๆในแบบแฟชั่นรว่มสมัยท่ีเกิดจากฝีมือของจิตกรชาวเขมร 
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหนิ แกะสลักไม้
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ Angkor National Museum ชมงานศิลปะต่างๆ
ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถึงนครวัด ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
ตลาดซ่าจ๊ะ Phsar Chas Market ชมและช้อปป้ิงตามอัธยาศัย

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

วันท่ี 4
Theme House Gallery - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ - ตลาดซ่าจ๊ะ  - กรงุเทพฯ

https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia,+17254,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Siem+Reap+International+Airport,+National+Road+6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.3897043,103.8211198,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!3e0?hl=en


ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 3 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 ถือเอกสารต่างด้าว

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/706
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