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ช้อปป้ิงตลาดใหม่  Night market  ล่องเรือโตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตกลางทะเลสาบน า้จืด 
  สัมผัสความยิ่งใหญ่และมหศัจรรย์ของนครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี 

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเสียมเรียบ  
อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง: วันที่ ……………….  

วันแรก :  

08.00 น. ทีมงานทวัร์รอรับคณะท่ีดา่นช่องจอม จ.สริุนทร์ (หรือช่องสะง า จ.ศรีสะเกษ) อ านวยความสะดวกทกุทา่น
ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทยและกมัพชูา เปลีย่นรถเป็นรถกมัพชูา  ออกเดินทางสูเ่มืองเสยีมเรียบ
ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง  ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาว
กมัพชูาสองข้างทาง 

12.00 น. รับประทานอาหารมือ้เที่ยง ท่ีภตัตาคาร 
บา่ย หลงัรับประทานอาหารเท่ียงเสร็จเรียบร้อย พาทกุทา่นเดินทางไปลอ่งเรือทะเลสาบเขมรหรือโตนเลสาบ 

ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เกิดจากแม่น า้โขงไหลผา่น อยูบ่ริเวณตรง
กลางของประเทศกมัพชูา มีพืน้ท่ีประมาณ 7,500 กิโลเมตร  โดยมีประชาชนเชือ้ชาติ เวียดนาม และ 
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  เขมรได้อาศยัอยูแ่ละประกอบอาชีพประมงในทะเลสาบแหง่นี ้ และเป็นแหลง่ปลาน า้จืดชุกชมมากแหง่  

หนึง่ประมาณ 300 ชนิด จากนัน้เชิญทา่นนมสัการพระศกัด์ิสทิธ์ิพระคูบ้่านคูเ่มืองเสยีมเรียบองค์เจก 
องค์จอม ขอโชคขอพรเพื่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ชมฝงูค้างคาวแม่ไกจ่ านวนมาก
ท่ีมาพกัอาศยัอยูบ่ริเวณนัน้ เหมือนประหนึง่เป็นบ้านท่ีปลอดภยัท่ีสดุ 

ค ่า รับประทานอาหารมือ้ค ่าท่ีภตัตาคาร 
 เข้าที่พกัโรงแรม  พกัผอ่นตามอธัยาศยั  หรือทอ่งราตรีชมแสงสเีมืองยามค ่าคืนท่ี Night Market 
 

วันที่สอง:  

06.00 น. รับประทานอาหารมือ้เช้า ท่ีโรงแรม 
เช้า   น าทกุทา่นไปชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 เพื่ออุทิศถวายแด ่
 พระราชมารดาเป็นวนัในพทุธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกวา่สนามหลวงของไทย ตัง้อยูก่ลางป่าและมีแมก

ไม้ขึน้ปกคลมุ  จากนัน้เข้าชม นครธมเร่ิมจากสะพานนาคราช ซึง่ด้านหนึง่เป็นศิลาสลกัเป็นรูปเทวดาก าลงั 
ฉดุนาค สว่นอีกด้านหนึง่เป็นรูปอสรูซึง่มีขนาดใหญ่มากกวา่ 5 เทา่คนจริงรวมกนัถึง 108 ตน ชมกลุม่ปราสาท
เป็นสะพานท่ีกษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผา่นเข้าออกเมืองนครธมของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7  น าชม ประตู
เมืองท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสตัว์หนัพระพกัตร์ไปทัง้ 4 ทิศท่ีวิจิตรพิศดารกวา่ในประตเูมือง ในประเทศตา่งๆที่
ทา่นเคยพบมาจากนัน้ชมปราสาทบายนซึง่เป็นศนูย์กลางขององักอร์ธมหรือ นครธมเป็นสดุยอดของปราสาท
เขมรในยคุเสือ่มคือในรัชกาลของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี7ยอดปราสาท ขนาดยกัษ์ทกุหลงัจะแกะเป็นเทวพกัตร์ 4 
หน้าหนัออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทกุข์สขุ ของประชาชนทัง้ 4 ทิศ  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่
ปราสาทนครวัด ปราสาทหินท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่เป็น ปราสาทท่ียิ่งใหญ่ งดงามอลงัการตระการตาและ
ได้รับการขนานนามให้ เป็นสิง่มหศัจรรย์ 1ใน 7 ของโลก สร้างโดยพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี2 ตามความเช่ือของ
ศาสนาฮินด ู ตวัปราสาทหนัหน้าไปทางทิศตะวนัตก มีลกัษณะเป็นรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้า ขนาดพืน้ท่ีกว้าง 1,500 
เมตรและยาว 1,300 เมตร มีคนู า้ขนาดกว้าง 190 เมตร ยาวด้านละ 1,900 เมตรล้อมรอบ เช่ือกนัวา่ การ
ก่อสร้างใช้ช่างวิศวกรควบคมุการกอ่สร้าง 500 คน สว่นแรงงานใช้ถึง 1,000,000 คน พร้อมทัง้ให้ช้างลากหิน 
5,000 เชือก และใช้แพบรรทกุ หินจากพนมกเุลน (อยูห่า่งจากเสยีมเรียบ 65 กม.) โดยลอ่งมาทางล าน า้เสยีม
เรียบถึง 7,000 แพ ประมาณกนัวา่ใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ 37 ปี ชมภาพการกวนเกษียรสมทุร เพื่อให้ได้น า้
อมฤตซึง่มีขนาดใหญ่มากและมีความยาวถึง 49 เมตร และภาพจ าหลกันนูต ่าที่สะดุดตาที่สดุอีกกลุม่คือภาพ
เทพอปัสรหรือนางอปัสรา จ านวนถึง 1,635 นาง สลกัอยูบ่นฝาผนงัระเบียงและ โคปรุะทกุชัน้ ซึง่แตล่ะนางมี
ลกัษณะการแตง่กายและเคร่ืองประดบัท่ีแตกตา่งกนั วา่กนัวา่ถ้าจ าแนกทรงผม จะได้ ถึง 36 ทรงผม และชม
นางอปัสราที่มีลกัษณะแปลกๆ อาทิ อปัสรายิม้เห็นฟัน อปัสราเผยอลิน้ 2 แฉกอปัสราทรงผมเซลา่มนู  อปัสรา
ใสก่างเกงขาสัน้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารโตนเลสาบ 
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บ่าย      ไปชมปราสาทบันทายสรี (BanteaySrei) ตวัปราสาทสร้างในแนวราบเป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุม่หนึง่สร้าง
ด้วยหินทราย สชีมพแูกะสลกัภาพนนูต ่าอย่างงดงามมาก ชาวเขมรเรียกวา่ "บนัเตย์เสรย" แปลวา่ "ปอ้มแห่ง
สตรี" ถ้าแปลตามภาษาสนัสกฤตซึง่ "ศรี" แปลวา่ ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้วา่ "ป้อมทีส่วยงาม"   

18.30น. สง่คณะเข้าที่พกั  รับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 

วันที่สำม:  

เช้า รับประทานอาหารมือ้เช้าท่ีโรงแรม 
 เช็คเอ้าท์จากโรงแรมพาทกุทา่นแวะชมวดัใหม่ ชมประวติัสมยัแขมรแดง และ ชมศนูย์หตัถกรรมแกะสลกัหิน

อาร์ทิสซอง เลอืกซือ้สนิค้า OTOP ระดบั 5 ดาว 
 เลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองท่ีระลกึฝากทางบ้านท่ีตลาดเสียมเรียบ(Psar Cha) อาทิ  ปลากรอบของท่ีระลกึตา่งๆ 
เท่ียง รับประทานอาหารมือ้เที่ยงท่ีภตัตาคาร 
บา่ย ออกเดินทางกลบัดา่นช่องจอม(หรือช่องสะง า) 
16.30 น. เดินทางถึงดา่นช่องจอม(หรือช่องสะง า) กลบัสูป่ระเทศไทยโดยสวสัดิภาพ   

………………………………………………………………………………. 
อัตราค่าบริการ สอบถาม 
 ราคาเร่ิมต้น ทา่นละ  5,500  บาท    
 
ราคาทัวร์รวม 1. คา่พาหนะรับสง่ดา่นช่องจอม - เสยีมเรียบ  และเดินทางทอ่งเท่ียวในเสยีมเรียบตลอดทริป 
 2. คา่โรงแรมท่ีพกั  จ านวน 2 คืน พกัคู ่ พร้อมอาหารมือ้หลกั  จ านวน 5 มือ้ตามโปรแกรม( 2B,3L)  
 3. อาหารมือ้หลกัตามท่ีระบุในโปรแกรม จ านวน 7 มือ้ตามโปรแกรม( 2B,3L,2D) 
 4. คา่เข้าชมโบราณสถาน 1 วนั 
 5. มคัคเุทศก์ชาวกมัพชูา  บรรยายภาษาไทย 
 6. น า้ดื่ม พร้อมผ้าเย็น ขนมขบเคีย้วตลอดการเดินทาง    
 7. คา่เรือลอ่งทะเลสาบ 
 8. ประกนัอบุติัเหต ุ 1,000,000 บาทตอ่ทา่น(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
เอกสารประกอบการเดินทาง 
 ***หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง)*** 
หมายเหตุ  

** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึน้ผู้บริการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขสบัเปลีย่นรายการ 
ทอ่งเท่ียวตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
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