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บินตรง  กบั AIR ASIA  PHUKET –SIEM REAP 
                   ท่านจะไดส้ัมผสัอารยธรรมขอม เมืองเสียมเรียบ นครวดั-นครธม-พนมกเุลน 
ชมศิวลึงคใ์ตน้ ้ าจ านวนมาก และ รูปพระนารายณ์ใตน้ ้ า ชม น ้ าตก พนมกเุลน ตน้น ้ าแห่งแม่น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ  
       และสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งหินส าหรับสร้างปราสาทนครวดัและปราสาทอ่ืนๆ ในเมือง พระนคร 
                                            4 วนั 3 คืน เสียมเรียบ นครวดั-นครธม-พนมกเุลน 
 
 
 
 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที่ 25-28 กรกฎำคม 2562 
 

วนัแรก ภูเกต็ – เสียมเรียบ – ศำลเจ้ำเจก, เจ้ำจอม, พระรำชวงัสีหนุ - โตนเลสำบ 
03.30 น. บริการรถรับท่านท่ีบา้น (เฉพาะพื้นท่ี จ.ภูเกต็) สู่สนามบินภูเกต็ 
04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินภูเกต็ เคานเ์ตอร์สายการบินแอร์เอเชีย      
    เจา้หนา้ท่ีค่อยตอ้นรับท่ีสนามบินและคอยช่วยเหลือดา้นเช็คอินท ์
06.15 น. ออกเดินทางสู่เสียมเรียบ โดยสารการบิน Airasia เท่ียวบินท่ี FD 630 
07.45 น. คณะถึงสนามบิน เสียมเรียฐ ประเทศกมัพูชาเป็นท่ีเรียบร้อย  

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินสามารถพูดไทยได ้รอรับท่าน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ 
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร  จากนั้นน าท่านสักการะ ศาลเจา้เจ๊ก เจา้จอม 
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองเสียมราฐ และชมพระราชวงัสีหนุ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
TONLE SAP (เมืองเสียมราฐ) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โตนเลสำบ 
อยูห่่างจากตวัเมืองเสียมเรียบ ประมาณ 12 

  กิโลเมตร  
เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 

http://www.amberphukettravel.com/


เม่ือเดินทางถึงท่าเรือ โตนเลสาบ ใหท่้านไดล่้องเรือชมทศันียภาพเหนือทะเลสาบ 
ชมความเป็นอยูข่องหมู่บา้นชาวประมง บา้นเรือนท่ีตั้งอยูบ่นทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภณัฑส์ัตว ์
โดยฤดูน ้าหลากน ้าท่วมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื้นท่ี 5 จงัหวดั คือ ก าปงธม , 
ก าปงชะนงั , โพธิสัตว ์, พระตะบองและเสียมราฐ 
จากนั้นน าท่านชมหวักะโหลกมากมายในคร้ังท่ีสมยัเขมรแดงปกครองและการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ ท่ี 
วดัใหม่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารสวสัดี (เมืองเสียมราฐ)   TONLE MEKONG  SHOW  
  หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Angkor Holiday หรือระดบัเดียวกนั 4 ดาว  

พกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือเท่ียวชมเมืองเสียมเรียบยามค ่าคืนกนัตามสบาย 
 

วนัที่สอง ปรำสำทบันทำยศรี – ปรำสำทตำพรหม – นครธม - นครวดั – ชมโชว์ร ำอปัสรำ  
   06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ     
  หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารออกเดินทางสู่ ปรำสำทบันทำยศรี 
เป็นปราสาทเลก็ ๆ ท่ีอยูร่อบ  นอก 
สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูดูสดใส 
ต่างจากปราสาทอ่ืนๆ 
จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นปราสาทแห่งความรัก 
ซ่ึงนกัโบราณคดีจากฝร่ังเศสไดต้ั้งฉายาของปราสาทแห่งน้ีวา่“ รัตนชาติแห่งศิลปะขอม 
”ใหท่้านไดช้มภาพทบัหลงั 
 และหนา้บนัท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด 
แมจ้ะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยคุนครวดั 
แต่ยงัคมชดัมองเห็นทุกมุมไดอ้ยา่งชดัเจน  
ชม ปรำสำทตำพรหมสร้างข้ึนในรัชสมยั 
พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เม่ือปี พ.ศ. 1729 
ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
โปรดใหส้ร้างข้ึนเพื่อถวายแด่พระราชมารดา 
เป็นวดัในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มากสร้างตามแบบขอมยคุสุดทา้ยมีรูปแบบโดยรวมไม่ท าเป็นชั้
นลดหลัน่กนั ท่ีปราสาทตาพรหมมีตน้ไมอ้ยู ่2 พนัธุ์ ตน้ท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียกกวา่ ตน้สะปง หรือ 
ตน้ส าโรง ตามแบบฉบบัคนไทย 
เป็นไมย้นืตน้เน้ืออ่อน อีกชนิดหน่ึง 
เป็นไมเ้ล้ือยข้ึนอยูต่ามหนา้บนัทบัหรือ 



หรือตามตวัปราสาทและหลงัคาทั้งไมเ้ลก็ไมใ้หญ่ต่างเติบโตตามสภาวะท่ีเอ้ืออ านวยของรากไม้
ใหญ่ท่ีแทรกชอนไชไปบนแผน่ศิลาเพื่อจะหาท่ีลงดินเกิดเป็นรูปทรงคลา้ยหนวดปลาหมึกเกาะกุ
มองคป์ราสาทท าใหช่้วยประคองยดึตวัปราสาทไม่ใหห้กัพกัลงมากได ้

   เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TonleChaktomok (บุฟเฟ่ตน์านาชาติ) 
ชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผา่น สะพานนาคราช 
เป็นสะพานหินสลกัขนาดใหญ่ รูปเทวดา 
ก าลงัฉุดนาคอีกฝ่ังเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดีย
วกนัอนัเป็นตอนเร่ิมตน้จากนิยายปรัมปราท่ีพวกพพรา
หมณ์เล่าถึงตอนก าเนิดโลกมนุษยแ์ละจกัรวาล 
เดินผา่นสู่ ประตูเมืองทิศใต ้ ชม ปรำสำทบำยน 
เป็นปราสาทหลวงประจ ารัชสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
เป็นรูปแบบท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองคท์รงเล่ือมใสใน 
พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อยา่งยิง่ ปรางคป์ราสาทบายน 
ทั้ง54ปรางคถู์กสลกัเป็นภาพพระพกัตร์ของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรผนิพระพกัตร์ออกไปทั้ง
ส่ีทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกขสุ์ขของเหล่าพสกนิกรของพระองคใ์หอ้ยูอ่าศยัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุ
ข จากนั้นน าท่านสู่กลุ่มปราสาทเลก็โดยรอบ อาทิเช่น บาปวน ลานชา้ง ปราสาทพิมานอากาศ 
ชมส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกปรำสำทนครวดั ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.1650-1720 
โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหม่ืนองค ์
ชมภาพแกะสลกันูนต ่า การวนเกษียรสมุทรซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจ 
อยา่งยิง่ชมภาพการยกกองทพัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก 
ซ่ึงเป็นพรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยูด่ว้ย  

 19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ตน์านาชาติ) 
  พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบ านางอปัสร หรือ นางอปัสรา อนัตระการตาอ่อนชอ้ยสวยงาม 
  หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือเท่ียวชมเมืองเสียมเรียบยามค ่าคืนกนัตามสบาย 
  

วนัที่สำม พนมกเุลน – โรงเรียนฝึกวชิำชีพ – ช้อปป้ิง  
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ     
  หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ พนมกเุลน น าท่าน 
ชมศิวลึงคใ์ตน้ ้ าจ  านวนมาก และ 
รูปพระนารายณ์ใตน้ ้า  
ชมน ้าตก พนมกเุลน ตน้น ้าแห่งแม่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิ 



และสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งหิน ส าหรับสร้างปราสาทนครวดัและปราสาทอ่ืนๆ ในเมือง พระนคร 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ    PKACHAN REST  SET  MENU โรงเรียนฝึกวชิำชีพ  
  มีแกะสลกัไมก้บัหิน ซ่ึงเป็นโรงเรียนขององคก์าร ท่ีช่วยเหลือนกัเรียนตามชนบท   
  ท่ีจบแค่มธัยม จากนั้นน าท่านชอ้บป้ิงตลาดเก่า เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองเช่น    
  เส้ือยดืพิมพเ์ป็นรูปภาพของ ปราสาทต่างๆซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเขมร ผา้ 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือเท่ียวชมเมืองเสียมเรียบยามค ่าคืนกนัตามอธัยาศยั 
 
 

วนัที่ส่ี  เสียมเรียบ – ภูเกต็  
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั Check out   

ออกจากโรงแรมและน าท่านส่งสนามบินเสียมเรียบ 
08.30 น. ออกเดินทางโดยสารการบิน Air Asia FD 631 
10.05 น. ถึงภูเกต็โดยสวสัดิภาพ 
  

 
อตัรำค่ำบริกำรคณะเดินทำงอย่ำงต ำ่ 15 ท่ำน 
  ผู้ใหญ่ท่ำนละ    15,900   บำท   (พกัห้องละ 2 ท่ำน) 
 เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ขวบ ท่านละ 15,500 บาท (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง : 2 ผู้ใหญ่ + 1 เด็ก) 
 พกัเดี๋ยวจ่ายเพิม่ 3,000 บาท 
  

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภูเกต็-เสียมเรียบ-ภูเกต็ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย + น ้าหนกักระเป๋า ท่านละ 20 
กิโลกรัม 
• ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการทวัร์  
• ค่าท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว  
• ค่าอาหารระบุในโปรแกรม 
• ค่ามคัคุเทศบรรยายภาษาไทย  
 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
• ค่าใช่จ่ายส่วนตวั 
• ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถตามธรรมเนียมสากล 300 บาท ต่อคน  



 

เอกสำรที่ต้องใช่ส ำหรับผู้เดนิทำง 
• พาสปอร์ตมีอายใุชงานเหลือมากกวา่ 6 เดือน ใน วนัเดินทาง 
 
                หมายเหตุ  
รายการขา้งตน้น้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 
 
 
 
    


