 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 2 เม.ย. 2019 11:03

ทัวร์กัมพชู า นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้ งแต่ 2 คน
โดยรถยนต์



ไฮไลท์ทริป

สำหรับชาวตา่ งชาติ จา่ ยคา่ ธรรมเนยี มทำวีซา่ ที่ดา่ น 1,000 - 1,300.นมัสการพระคบู่ ้ านคเู่ มือง องค์เจค องค์จอม
ตื่นตากั บ
ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทบายน

ปราสาทตาพรหม
เที่ย วชม
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พั กผ่อนช้อปสบาย
ตลาดซ่าจ๊ะ




ราคา
ราคาสำหรับ คนไทย

ราคา / คน

กร๊ ปุ สว่ นตัว พัก 3 ดาว (Private Tour)
พักเดี่ยวชาร์จเพ่มิ

9,800.2,200.-

ราคาสำหรับชาวตา่ งชาติ

ราคา / คน

กร๊ ปุ สว่ นตัว พัก 3 ดาว (Private Tour)
พักเดี่ยวชาร์จเพิ่ม

10,800.2,200.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสยี มเรยี บ - แปรรปู

วันที่ 1

กรงุ เทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสยี มเรยี บ - แปรรปู
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Bangkok/Siem+Reap,+Cambodia/@13.7863728,101.
0571401,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x311d6032280d61f3:0x10100b25de
24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!1m5!1m1!1s0x3110169a8c91a879:0xa940aaf93
ee5bbfa!2m2!1d103.855173!2d13.3550091?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
05:00 พร้อมกัน ณ จดุ นัดหมายหน้าสวนลมุ พินี ตรงข้ามตึก อื้อจื่อเหลียง
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
05:30 ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถโค้ชปรับอากาศ
09:30 เดนิ ทางถึง อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชายแดนไทย - กัมพูชา
เจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ คอยต้อนรับ และนำผา่ นพิธกี ารศุลกากร
ตรวจคนออกนอกประเทศไทย เข้าสปู่ ระเทศกัมพูชา
พร้อมเดินทางตอ่ เข้า จังหวัดเสียมเรยี บ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง
152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 1/2 - 3 ชั่วโมง
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเสียมเรยี บเช่น ไหว้พระองค์เจค
พระองค์จอม ปราสาทแปรปู

วันที่ 1

กรงุ เทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสยี มเรยี บ - แปรรปู
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
17:00 ชมปราสาพทแปรรูป (Pre Rup) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับบรรพบุรษุ บรรพสตรี และยังใช้เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์
ราเชนทรภัทเรศวร อีกด้วย
ที่สำคัญภายในปราสาทยังมีจารึกกรอบประตูบอกเลา่ ถึงพระองค์วา่ เป็นกษัตรยิ ์ ที่ทรงพพ
ระสิรโิ ฉมงดงามอยดู่ ้ วย
ความสำคัญของ ปราสาทแปรรปู ก็คือ
เป็นปราสาทประจำรัชกาลของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
ปราสาทแหง่ นี้จึงสร้างอยา่ งมีแบบแผน มีปราสาทประธานเป็นศนู ย์กลาง
กระจายความสำคัญไปรอบๆ โดยมีปรสาทบรวิ ารอยู่ทั้งสี่ทิศ ทั้ งยังก่อสร้างด้วยอิฐดินเผา
ประดับด้วยลายปูนปั้น ขณะที่กรอบประตู ทับหลัง หน้าบัน สร้างด้วยหนิ ทราย

อาหาร

แทน่ หนิ ทางขึ้นหน้าปราสาท บนลานฐานพีระมิด ชั้ นที่ 2 มีแทน่ หนิ ขนาดเทา่ คนนอน
ที่เชื่อกันวา่ ในสมัยกอ่ นมีไว้สำหรับเผาศพ
กอ่ นนำกระดูกมาเรยี งตอ่ เป็นโครงรา่ งของคนอีกครั้ งในตอนรงุ่ เช้า
โดยพิธกี รรมแบบนี้เรยี กวา่ แปรรปู (Pre Rup) อันเป็นที่มาของปราสาทนัน่ เอง
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

วันที่ 2

Monoreach Angkor Hote หร ือเทียบเทา่

นครธม - ตาพรหม - บันทายสรี - นครวัด

วันที่ 2

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
นำเดินทางทอ่ งเที่ยว เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี แล้วเดินทางกลับเพื่อนำชม ปราสาทนครวัด
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำทา่ นสู่ เม ืองนครธม (Angkor Thom)
ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รงุ่ โรจน์ถึงขีดสดุ ในชว่ งรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ที่ยังคงทิ้งรอ่ งรอยแหง่ อารยธรรม
ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อยา่ งไกล้ชิด
นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์
ที่มีรปู แบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา
ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างย่งิ
ชม สะพานนาคราช กอ่ นจะเข้าสตู่ ั วเมอื งนครธม
จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหลา่ เทวดา
และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา
สว่ นด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร ซึ่งเป็นการแสดงภาพเลา่ เรือ่ งตอนกวนเกษยี รสมทุ ร
เพื่อทำน้ำอมฤตของเหลา่ เทวดานัน่ เอง
ชม ปราสาทบายน (Bayon)เป็นศาสนสถานแหง่ เดียวของเมืองนครหลวง
ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรปู แบบการก่อสร้างที่โดดเด่น
แตกต่างไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานกิ ายมหายานอยา่ งมาก ดังนั้ นศิลปการสร้าง การตกแตง่
จึงสื่อถึงพุทธศาสนาอยา่ งชัดเจน
ชม ปราสาทตาพรหม ปราสาทในกลมุ่ ตะวันออกของเมืองพระนคร
ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพทุ ธศาสนานกิ ายมหายาน ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน
วันที่ 2 แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังนยิ มรากอันใหญ่โตของ ต้นสะปง
ี - นครวและประการสำค
ัด
นครธม - ตาพรหม
- บัุมนเหน
ทายสร
ัญ
ที่เกาะก
อื ปราสาท
ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แกพ่ ระราชมารดาของพระองค์เอง
ช่วงบ่าย
ชม ปราสาทบั นทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก และสร้างจากความตั้ งใจของพราหมณ์
แตใ่ นด้านศิลปกรรมการกอ่ สร้างนับวา่ มีความพิถ๊พิถันเป็นพิเศษ
และงดงามไมแ่ พ้ปราสาทใดๆ เพราะตัวปราสาทถกู สร้างด้วยหนิ ทรายสีชมพเู นื้อละเอียด
การสลักลวดลายจึงดอู อ่ ช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจรงิ
ซึ่งความสวยงามของปราสาทสสีชมพูแหง่ นี้ทำให้นักท่องเที่ยวขนานนามว่าเป็น
ปราสาทแหง่ ความรัก และนักวิชาการชาวฝรัง่ เศสให้ฉายาว่า รัตนชาติแหง่ ศิลปขอม
15:00 ชมสงิ่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวั ด (Angkor Wat)
เป็นชื่อเรยี กของคนไทย สำหรับชาวกัมพูชาจะออกเสียงคำวา่ นครเป็น นอร์กอร์
สว่ นฝรัง่ จะออกเสียงเพี้ยนเป็น อังกอร์ สว่ นสาเหตุที่เรยี กปราสาทแหง่ นี้วา่ นครวัด
เพราะความใหญโ่ ตของปราสาท และยังเคยเป็นวัดทางพุทธศาสนา
ผ้ คู นในอดีตจึงเรยี กรวมกันวา่ นครวัด

อาหาร

ปราสาทนครวั ด สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสรุ ยิ วรมันที่ 2 ในพทุ ธศตวรรษที่ 17
จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณเุ ทพ ในศาสนาฮนิ ดู
ลัทธไิ วษณพนกิ าย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์
ด้วยเหตุน้ ปี ราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล
หรอื ทิศแหง่ ความตาย ซึ่งจะแตกตา่ งจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ปราสาทนครวั ด นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญท่ ี่สุดบรรดาปราสาทขอม
ใช้เวลากอ่ สร้างนานกวา่ 30 ปี โดยใช้หนิ จากเทือกเขาพนมกเุ ลนที่ตั้งอยไู่ กลออกไปกวา่
50 กิโลเมตร ลอ่ งผา่ นมาทางแมน่ ้ ำเสียมเรยี บ และใช้แรงงานคนนับแสน
ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหนิ มาสร้างมหาปปราสาทแหง่ นี้
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มิ้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์รำอัปสรา

วันที่ 2

นครธม - ตาพรหม - บันทายสรี - นครวัด
ที่พัก

Monoreach Angkor Hote หร ือเทียบเท่า

วันที่3

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรงุ เทพ ฯ
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

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองเสียมเรยี บ เชน่ วิมานเอกราช ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
ิ
ช้อปป้ งตลาดซาจ
๊ะ
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ชายแดนด่านปอยเปต ถึงด่านปอยเปต
ผา่ นดา่ นพิธกี ารตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา และทำพิธกี ารผา่ นดา่ น ตม.ไทย
กอ่ นเข้าสู่ประเทศไทย
15:00

ออกเดินทางกลับกรงุ เทพฯ โดยรถปรับอากาศ

19:00 โดยประมาณเดินทางกลับถึงกรงุ เทพฯ โดยสวัสดิภาพ
สถานท่ีท่องเ ช่วงเช้า
ท่ียว
ชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เชน่ การทอผ้า
การแกะสลักหนิ แกะสลักไม้
ช้อบป้ งิ ตลาดซาจ๊ะ หรอื ตลาดต้นโพธ์ิ หาซื้อของฝาก และของที่ระลึกเชน่
เครือ่ งเงิน, ผ้ากอมม้า และปลากรอบ ของขึ้นชื่อของเขมร

วันที่3

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรงุ เทพ ฯ
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
คา่ อาหารตามที่ระบใุ นรายการ
คา่ เข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
คา่ รถรับ-สง่ เที่ยวชมตามที่ระบใุ นรายการ
คา่ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
คา่ น้ำดื่ม และผ้าเย็น
คา่ ประกันการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนอื จากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรดี ,มินบิ าร์ เป็นต้น
คา่ แจ้ง เข้า - ออก ประเทศไทย สำหรับผ้ ถู ือหนังสือเดินทางตา่ งด้าว
ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ทรปิ
คา่ อาหาร และเครือ่ งดื่มที่มิได้ระบใุ นรายการ
คา่ วีซา่ สำหรับชาวตา่ งชาติ คา่ ธรรมเนยี ม 30-35 USD ใช้รปู ถา่ ยสี 2 นิ้ว จำนวน 1-2
ใบ (คนไทยไมต่ ้ องทำวีซา่ )
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/cambodia/80

