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� วนั � คืน ตามรอยอารยธรรม มหัศจรรย์ กมัพูชา 

ภูเกต็ - บุรีรัมย์ - เสียมเรียบ  
 

 

 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง �-�� พฤศจิกายน ���� 

 
วนัแรก                     ภูเก็ต - บุรีรัมย์ - วัดป่าเขาน้อย - โฮปบายดนิเนอร์ 

05.30 น.   บริการรถรับท่านสู่สนามบิน (เฉพาะพื�นที�ใน จ.ภูเก็ต) 

07:50 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยบินที� FD3020 

09.15 น.    ถึงกรุงเทพฯ แวะเปลี�ยนเครื�อง  

12.25 น.   ออกเดินทางสู่ จ.บุรีรัมยโ์ดยสายการแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD3520 

��.�� น.  ถึงสนามบินบุรีรัมย ์นาํท่านเดินางสู่วัดป่าเขาน้อย ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นวดัป่ากรรมฐานสาย 

   หลวงปู่มั�น ภูริทตัโต ที�ไดพ้ฒันาขึ�นตามปณิธานของ พระโพธิธรรมจารยเ์ถร 

   (หลวงปู่สุวจัน์ สุวโจ)อดีตเจา้อาวาสและวิปัสสนาจารยผ์ูเ้ป็นที�เลื�อมใส 

   เพื�อให้เป็นสาํนกัปฏิบติัธรรมที�มีความสะดวกแก่ประชาชนทั�วไป  

   เป็นวดัเก่าที�อยูใ่กลต้วัเมือง สะดวกแก่การเดินทางมีสภาพเป็นป่าเขาเหมาะ 

   แก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จึงเป็นศูนยร์วมศรัทธาแก่คณะศิษยแ์ละประชาชนในการปฏิบตัิจิตภาวนา  

   ดงัคาํของหลวงปู่เคยปรารภไวก่้อนท่านละสังขารว่า "วดัป่าเขานอ้ยนี�  หวงัจะให้เป็นสาํนกัปฏิบตัิธรรม   

   ให้ช่วยกนัรักษาเอาไวเ้น้อ ถา้ผมตาย ผมไม่ไดเ้อาไปดว้ยดอก ที�สร้างกเ็พื�อประโยชน์ส่วนรวม    

   และเพื�อลูกหลานผูอ้ยูข่า้งหลงันั�นเอง" 

17.00 น.  รับประทานอาหารเยน็โฮปบายดนิเนอร์ พร้อมชมการแสดงศิลปวฒันธรรมอีสานใต ้

   จากนั�นเดินทางกลบัสู่ที�พกั เกษร บูทิค โฮเทล หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 



 

วนัที�สอง                    อุทยานประวตัิศาสตร์เขาพนมรุ้ง- ปราสาทเมืองตํ�า - สนามไอ-โมบาย 

��.�� น.  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที�พกั 

��.�� น   จากนั�นเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งปราสาทหินทรายสีชมพูสร้างขึ�นดว้ยรูปแบบศิลปะเขมร 

   โบราณอาคารสิ�งก่อสร้างต่างๆของปราสาทพนมรุ้งไม่ไดส้ร้างขึ�นมา 

   พร้อมกนัในคราวเดียวแต่ไดมี้การสร้างศาสนสถานเพื�อเป็นศูนยก์ลางทาง 

   ความเชื�อของชุมชนขึ�นครั� งแรกในราวพุทธศตวรรษที� 15 ไดแ้ก่  

   ปราสาทอิฐ � หลงัที�ปัจจุบนัอยูใ่นสภาพพงัทลายเหลือเพียงฐาน 

   และกรอบประตู หลงัจากนั�นไดมี้การก่อสร้างสืบต่อมาโดยกษตัริยข์อง 

   อาณาจกัรเขมรโบราณหรือผูน้าํที�ปกครองชุมชนความงดงามยิ�งใหญ่ของปราสาทแห่งนี� ปรากฏ 

   ใหเ้ห็นไดช้ดัทั�งการจาํหลกัลวดลายการเลือกทาํเลที�ตั�งบนยอดเขามีแผนผงัตามแนวแกนที�มีองคป์ระกอบ 

   ของสิ�งก่อสร้างต่าง ๆเรียงตวักนัเป็นแนวเส้นตรงพุ่งเขา้หาจุดศูนยก์ลาง คือปราสาทประธานหรือ 

   ปราสาทหินพนมรุ้งนั�นเอง 

12.00 น.  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

13.00 น.  จากนั�นนาํท่านสู่ ปราสาทเมืองตํ�า ตั�งอยูใ่นบริเวณบา้นโคกเมือง ตาํบลจรเขม้าก อาํเภอประโคนชยั 

    จงัหวดับุรีรัมย ์อยูห่่างจากตวัจงัหวดัไปทาง ทิศใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 

    64 กิโลเมตรสร้างตามคติความเชื�อทางศาสนาฮินดูสันนิษฐาน 

   ว่าสร้างขึ�นในพุทธศตวรรษที���-17 เพื�อถวายพระศิวะมีลกัษณะ 

   เป็นศาสนสถานประจาํเมืองหรือประจาํชุมชน  ปราสาทหินเมืองตํ�ามีรูปแบบ 

   ที�แตกต่างจากปราสาทแห่งอื�นๆที�จะมีปรางคอ์งคใ์หญ่ตรงกลางและ 

   ลอ้มรอบดว้ยปรางคข์นาดเล็กกว่าทั�ง � มุม ลกัษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ � องค ์ตั�งอยูบ่นศิลาแลง  

   อนัเดียวกนั เรียงเป็น 2 แถวตามแนวทิศเหนือใต ้แถวหนา้ � องค ์องคก์ลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางคอื์�น   

   ส่วนแถวหลงัมีปรางคอิ์ฐจาํนวน � องค ์วางตาํแหน่งใหอ้ยูร่ะหว่างช่อง ของปรางค ์� องค ์ในแถวแรก   

   ทาํให้สามารถมองเห็นปรางคท์ั�ง � องค ์พร้อมกนัโดยไม่มี องคห์นึ� งมาบดบงั คาํวา่ เมืองตํ�าไม่ใช่ชื�อดั�งเดิม  

   แต่เป็นชื�อที�ชาวพื�นเมืองเรียกโบราณ สถานแห่งนี�  เพราะปราสาทแห่งนี�ตั�ง อยูบ่น พื�นราบ 

14.30 น.  จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่สนามไอ-โมบาย(i-Mobile Stadium) หรือชื�ออยา่งไม่เป็นทางการว่า    

   ธนัเดอร์คาสเซิลสเตเดียม Thunder Castle Stadium) ตั�งอยูที่� อาํเภอเมือง 

   จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นสนามกีฬาที�สร้างขึ�นเพื�อใชเ้ป็นสนามเหยา้ของสโมสร 

   ฟุตบอลบุรีรัมยย์ไูนเต็ด ทีมฟุตบอล ที�กาํลงัฮอตสุดๆในขณะนี�   

   สนามแห่งมีความจุ ��,��� ที�นั�ง สนามไอ-โมบายถือไดว้า่เป็นแหล่ง 

   ท่องเที�ยวดึงดูดผูค้นทั�งใน และจงัหวดั ใกลเ้คียงรวมถึงแฟนบอลทุกเพศทุกวยัให้มาที�นี�    

   เพื�อชมสนามฟุตบอลที�สวยงามและไดม้าตราฐานระดบัโลก  

��.�� น.  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร จากนั�นเดินทางกลบัสู่ โรงแรม เกษร บูทิค โฮเทล หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 



 

วนัที�สาม  ด่านช่องสะงํา -เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาป -  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ    

��.�� น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

08.3� น จากนั�นคณะเดินทางถึงด่านตรวจคนเขา้เมือง ช่องสะงาํ อ.ภูสิงห์ จ.สุรินทร์ นาํท่านผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้  

 เมืองแบบ VIP ทั�งไทยและกมัพูชา มคัคุเทศกท์อ้งถิ�นรอตอ้นรับคณะ ณ บริเวณหนา้ด่าน 

09.00 น  นาํท่านเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง ประมาณ ��� กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ � ชม. 30 นาที)  

11.30 น  รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอาหารโตนเลสาป (บุฟเฟ่ต์ ไทย - กัมพูชา) 

13.00 น ช่วงบ่ายเริ�มโปรแกรมทวัร์โดยนาํท่านนมสัการพระคู่บา้นคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม ประชาชน 

ชาวเสียมเรียบให้ความนบัถือมากในวนัพระจะเนื�องแน่นไปดว้ยผูค้นที�มาอธิษฐานขอพรจากท่านซึ�งมกัจะประสบ 

ความสมปราถนาเสมอ  

14.00 น นาํท่านเขา้ Check In ณ โรงแรมที�พกั  

��.�� น นาํท่านเดินทางไปล่องเรือชมทะเลสาปนํ�าจืดที�ใหญ่ที�สุดในเอเชีย (Tonle Sap Lake) ซึ�งเป็นแหล่งทาํรายได ้

ดา้นการประมง ที�สาํคญัให้กบัประเทศอยา่งมากมาย ชมวิถีชีวติของหมู่บา้นชาวประมง ที�ใชชี้วติอยูบ่นพื�นนํ�า ชมโบสถ ์

ร้านคา้ โรงเรียน การเลี�ยงปลาในกระชงั 

18.00 น รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารเนี�ยรี� ขแมร์(เซ็ตเมนู) หลงัอาหารคํ�านาํท่านช้อปปิ� งตลาดกลางคืน (Night Market) 

19.00 น. กลบัสู่ที�พกั โรงแรม Ombra Angkor Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วนัที�สี�  เมืองนครธม – ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสรี –  นครวัด - ช้อปปิ� ง ณ ตลาดซาจ๊ะ 

07.�� น  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

08.�� น นาํท่านเขา้สู่เมืองนครธม (Angkor Thom) ผา่นประตูทางทิศใตมุ่้งสู่ ปราสาทบายน (Bayon) ท่านจะไดเ้ห็น รูปสลกัดว้ย 

หินทรายเป็นรูปหนา้คนทั�งสี�ทิศเป็นพระพกัตร์ ขององคพ์ระโพธิ�สัตยอ์วโลกิเตศวร ซึ�งเป็นพุทธสถานลทัธิมหายาน 

สร้างโดยพระเจา้ชยัวรมนัที�7  จากนั�นนาํท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นวดัในพระพุทธศาสนาลทัธิมหายาน 

สร้างโดยพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 ทรงก่อสร้างอยูบ่นแผน่ดินซึ� งพระองคร์บ เอาไดด้ว้ยพระหตัถข์องพระองค ์ 

12.30 น  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร ขแมร์ วิลเลจ(เซ็ตเมนู) 

13.30 น เดินทางไปยงัปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ศิลปะแบบบนัทายสรี ศาสนาฮินดูลทัธิไศวนิกาย  ปราสาทนี�สร้าง 

ในรัชสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 5 โดยมีพราหมณ์ยชัญวราหะ เป็นผูทู้ลขอสร้างเพื�อ อุทิศถวายพระศิวะ  

��.�� น จากนั�นชมนครวดั (Angkor Wat) 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกสร้างขึ�นในรัชสมยัพระเจา้สูริยวรมนัที� 2 ศิลปะแบบ 

นครวดั ศาสนาฮินดู ลทัธิไวษณพนิกาย ชมหนา้บนัและทบัหลงัที�แสดงภาพเรื�องรามเกียรติ พุทธศาสนาลทัธิมหายาน 

และมีลวดลาย พนัธุ์พฤกษา  

��.�� น. นาํท่านช้อปปิ� ง ณ ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื�อของฝาก ของที�ระลึก เช่น ผา้ เครื�องเงินงานแกะสลกัหินและสินคา้พื�นเมือง 

 อีกมากมาย 

 

 



 

18.30 น รับประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอาหารโตนเลแม่โขง  (บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ) 

พร้อมชมการแสดงพื�นเมืองของชาวเขมรและการร่ายรําของเหล่านางอปัสรา  

��.��น. จากนั�นกลบัสู่ที�พกั โรงแรม Ombra Angkor Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที�ห้า   เสียมเรียบ - ภูเก็ต 

��.�� น. รับประทานอาหาร ณ ที�พกั จากนั�นออกเดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ 

��.�� น. ทุกคนพร้อมกนัที�เคาเตอร์เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย 

��.�� น. เหิรสู่ฟ้า เที�ยวบินที� FD631 

��.�� น. ถึงภูเก็ตโดยสวสัดิภาพ บริการรถส่งเฉพาะในพื�นที�จงัหวดัภูเก็ต 

 

 

อตัราค่าบริการ (จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ�นไป) 

ท่านละ 18,500 บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

 

อตัรานี�รวม 

- ค่าตั�ว เครื�องบิน ไป-กลบั และ นํ�าหนกักระเป๋า �� กิโล 

- ค่าที�พกัโรงแรม 

- ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการที�ระบุ  

- ค่าอาหารตามรายการที�ระบุ 

- ค่ารถตูป้รับอากาศ 

 

อตัรานี�ไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายอื�นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ เป็นตน้ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 

- ค่าทิปไกดแ์ละพนกังานขบัรถ ตลอดทั�งทริป 500 บาทต่อคน 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯมีสิทธิ�จะเปลี�ยนนแปลงหรือสับเปลี�ยนนรายการได้ตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานบริการและ 

ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ 


