
 
ตามรอยอารยธรรมขอม ฟ�งเรื�องเล่านางอัปสรา
ชม 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลก นครวดั นครธม
 

เสยีมราฐ หนึ�งในประเทศกัมพูชา ถึงแมจ้ะไมไ่ด้เป�นเมอืงหลวง แต่กลับม ี1 ในสิ�ง
มหัศจรรยข์องโลกยุคใหมที่�ดึงดดูให้นกัท่องเที�ยวทั�วโลกมาเยอืนเป�นล้าน ๆ  คนต่อป�
นั�นคือนครวดั นครธม เสยีมราฐจงึนบัเป�นแหล่งอารยธรรมโบราณที�สาํคัญของชาว
กัมพูชามาก ๆ  เสนห์่ของการมาเที�ยวเสยีมราฐ คือ ได้ยอ้นเวลาสมัผสักลิ�นอายความ
ยิ�งใหญใ่นอดีตของอารยธรรมเขมรยุครุง่เรอืงที�เที�ยวเหล่านี�ถกูกันให้อยูใ่นอาณาเขต
ห่างจากตัวเมอืงเปรยีบเสมอืนให้เราได้หลดุไปเขา้ในโลกอดีตกาลได้อยา่งนา่ฉงน
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กําหนดการเดินทาง: .............

ทัวรส์ว่นตัว I เดินทางตั�งแต่ 2 ท่านขึ�นไป

BANGKOKAIR GOGO



โตนเลสาบ   –  โรง เรียนฝ�กอาชีพและงานหัตกรรม  –
ตลาดซาจ๊ ะ  –   กรุง เทพฯ
 

อาหารพื�นเมือง อาหารฝรั�งเศส อาหารทะเล

HIGHLIGHT
OF LUANG PRABANG , LAOS

กรุง เทพฯ  –  เสียมราฐ  –  พิพิธ ภัณฑ์สถานแห่งชา ติ อังกอร์
–  ศาลพระองค์ เจ๊ ะพระองค์จอม

ชมพระอา ทิตย์ขึ� น ที� นครวัด   –   ปราสาทบันทายศรี  –
ปราสาทตาพรหม  –  นครธม  –  ปราสาทบายน  –  ระ เบียง
ลานช้าง  –   ลานพระ เจ้ าขี� เ รื� อน  –   นครวัด
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โปรแกรมการเดินทาง 

สินค้าพื�นเมืองที�ตลาดซาจ๊ะ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (FULL SERVICE) 
บริการห้องรับรองของทางสายการบิน พร้อมเสิร์ฟอาหาร
และเครื�องดื�มบนเครื�อง
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09.00 น.

 

เดินทางถึง สนามบนิเมอืงเสยีมราฐ หลังผา่น
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว
มคัคเุทศก์ท้องถิ�นรอรบัที�ประตทูางออก นําท่านเดนิ
ทางสู ่เมอืงเสยีมราฐ ชื�อท้องถิ�น คือ เสยีมเรยีบ
เป�นจงัหวดัทางตะวนัตกเฉียงเหนอืของ ประเทศ
กัมพูชา ทําเลดีตั�งอยูร่มิทะเลสาบเขมร เป�นที�ตั�งของ
‘นครวดั’ สิ�งก่อสรา้งทางศาสนาที�มขีนาดใหญที่�สดุ
ในโลก พื�นที�รวมกันกวา่ 1.6 ล้านตารางเมตร และเป�น
เทวสถานที�ถือวา่เป�นที�สดุของสถาป�ตยกรรมเขมร
นครวดัได้รบัการขึ�นทะเบยีนเป�นมรดกโลกภายใต้ชื�อ
‘เมอืงพระนคร’

 

 

เชค็อินด้วยตนเอง ที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3

เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์   จาก
นั�นใหท่้านได้พกัผอ่นตามอัธยาศัย ณ  ห้องรบัรอง
ของสายการบนิบรเิวณหนา้ GATE D7

08.00 น.

 

ออกเดินทางสูเ่สยีมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยสาย
การบนิบางกอกแอรเ์วยส์ เที�ยวบนิที� PG 903 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชั�วโมง) พรอ้มเสริฟ์อาหาร
และเครื�องดื�มบนเครื�อง
 

 

 

เสยีมราฐ หรอื เสยีมเรยีบ (เขมร: េស�ម�ប) 

แหล่งท่องเที�ยวที�สาํคัญที�สดุของประเทศกัมพูชา

06.00 น.

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
พื�นเมืองแบบฟ�วชั�น พร้อมบรรยากาศสุดหรู 

 

บ่าย นาํท่านสักการะศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม
(Preah Ang Chek Preah Ang Chom

Temple) เป�นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมือง
เสียมราฐ ประชาชนที�นี�ให้ความเคารพนับถือเป�นอย่าง
มาก ตามประวัติเล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอมเป�นพี�น้อง
กัน และมีความเลื� อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก    

วันหนึ�งหลังจากไปทําบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื� นขึ�น
มาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และอาลัยกับลูกสาว
ทั�งสองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ�นมาสอง
องค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ๊ก  องค์เล็กเป�นน้องนาม
ว่าองค์จอม 

 

จากนั�นนาํท่านเดินทางเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที�พัก 

และพักผ่อนตามอัธยาศัย   

 

เย็น รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหารฝรั�งเศส
แห่งเมืองเสียมราฐ การตกแต่งด้วยศิลปะดั�งเดิม
ของท้องถิ�น พร้อมเสิร์ฟเมนูที�หลากหลาย
 

 

จากนั�น นําท่านเยี�ยมชมพพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
(AngkorNational Museum) หนึ�งในพพิธิภัณฑ์ที�มชีื�อ
เสยีงที�สดุในกัมพูชา เป�นสถานที�จดัแสดงวตัถโุบราณ และนํา
เสนอเรื�องราวด้านวฒันธรรม การปกครอง ความเชื�อ และ
ศาสนาของอาณาจกัรขอมโบราณโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง "นครวดั"

อันยิ�งใหญ่ ซึ�งเป�นที�รบัรูโ้ดยทั�วกันของคนทั�วโลกในฐานะ 1 ใน
7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก Angkor National Museum

และมอีาคารฝ�� งพพิธิภัณฑ์ที�จะมหีอ้งจดัแสดงขนาดใหญ ่8

หอ้ง พรอ้มโบราณวตัถทีุ�สาํคัญจากยุคต่าง ๆ กวา่ 2,000 ชิ�น
อีกสว่นเป�นอาคารเรยีกวา่ "Culture Mall" ซึ�งจะรวบรวม
สนิค้าของที�ระลึก และบรกิารต่าง ๆ ไวด้ว้ยกัน เพื�อเป�นแหล่ง
ชอ็ปป�� งแหง่ใหม ่และสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ



05.00น. นําท่านเดนิทางเพื�อชมความงามของ
ภาพพระอาทิตยข์ึ�นที�นครวดั ซึ�งไมเ่หมอืนที�ไหน
ที�นครวดัซึ�งเป�นหนึ�งในศาสนสถานที�ใหญ่ที�สดุ 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรม
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชม ปราสาทบันทายศรี
(BANTEAY SREI) ซึ�งสรา้งในสมัยพระ
เจ้าชัยวรมันที� 5 โดยมีพราหมณ์ยัชญวราหะ
เป�นผู้ทูลขอให้สรา้งปราสาทหลังนี�สรา้งด้วย
หินทรายสีชมพู ความละเอียดอ่อนชดช้อย
งดงามของปราสาทนี�ได้รบัการยกย่องให้เป�น 

 

ออกเดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  (PRASAT

TA  PROHM)  พระเจ้าชัยวรมันที�  7  ทรงสร้าง

อุทิศถวายพระมารดา(พระนางชัยราชจุฑามณี)

พระนางเปรียบประดุจพระนางปรัชญาปรมิตาซึ�ง

เป�นเทวีแห่งป�ญญา  หรือหมายถึงพระมารดาแห่ง

พระพุทธเจ้าทั�งปวง  ปราสาทนี� เป�นวัดทางพุทธ

ศาสนา  ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที�แผ่ กิ�งก้าน  และ

รากยึดตัวปราสาทไม่ ให้พังทลาย

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน

ณ  ร้านอาหารพื�นเมืองดั�งเดิม    ตกแต่งร่วมสมัย

อย่างสวยงาม พร้อมเมนูที�หลากหลาย
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ชมความงามของภาพพระอาทิตย์ขึ�นที�

"นครวัด"

“รัตนะชาติแห่งศิลปะขอม”   (Jewel of Khmer Art)



นําท่านเดนิทางสู ่นครธม  (ANGKOR THOM) ทางประตทูาง
ทิศใต้ ชมประติมากรรมลอยตัวของเทวดา และอสรูที�ยดึลําตัว
พญานาค 7 เศียร และเขา้สูป่ราสาทบายน (PRASAT

BAYON) สรา้งขึ�นราวพุทธศตวรรษที� 18 ในรชัสมยัพระเจา้ชยัว
รมนัที� 7 ชมภาพสลักพระพกัตรข์องพระโพธสิตัวอ์วโลกิเตศวรไวที้�
ยอดปราสาททั�งสี�ทิศ ภาพสลักนูนตํ�า มฐีานแกะสลักนนูสงูรปูชา้ง
ครุฑ มา้ หงส ์ปราสาทนี�สว่นใหญ่เป�นภาพเล่าถึงเหตกุารณใ์นสมยั
ของพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 นํากองทัพออกสูร้บกับพวกจามที�โตนเล
สาบ และภาพวถีิชวีติชาวบา้นในเมอืงพระนครระเบยีงลานชา้งที�
การสวนสนามของทหารการต้อนรบัพระราชอาคันตกุะ งานพธิี
เฉลิมฉลองสาํคัญๆของเมอืงลานพระเจา้ขี�เรื�อนลานนี�เชื�อวา่เป�น
ที�ใชส้าํหรบัการตัดสนิโทษ ชมภาพแกะสลักนนูสงูที�กล่าวถึงโลกทั�ง
3 คือ เทวดา มนุษย ์บาดาล

จากนั�น นําท่านชม นครวดั (ANGKOR WAT) ในรชัสมยั
พระเจา้สรูยิวรมนัที� 2 ราวพุทธศตวรรษที� 17 เพื�ออุทิศถวาย
พระวษิณุเทพ และยงัเป�นสสุานเก็บพระศพของพระองค์ด้วย
ปราสาทนี�ถกูปล่อยอยูอ่ยา่งโดดเดี�ยวมาเป�นเวลากวา่ 500
ป� จนกระทั�ง นายอองร ีมูโอต์ นักพฤกษศาสตรเ์ขา้ค้นพบ
และนํามาเขยีนเป�นหนังสอื ในป� ค.ศ.1860 จงึเริ�มมกีาร
ศึกษาสาํรวจความอลังการของปราสาทนครวดั
 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารอาหารพื�นเมอืง
ท้องถิ�น พรอ้มชมโชวน์างอัปสราเป�นการราํแบบเขมรพื�น
เมอืงที�ได้แรงบนัดาลใจจากจติวญิญาณแหง่นํ�า และเมฆ           

 

หลังจากนั�นนาํทกุท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกั และพกัผอ่มตาม
อัธยาศัย 

 

ตามรอยอาณาจักรขอม
"นครธม Angkor Thom"

See Angkor Wat and Die 

ขอยลอังกอร ์(วดั) ก่อนตาย 

การได้เหน็นครวดัเสมอืนได้เหน็สิ�งที�ทรงคณุค่าที�สดุในชวีติแล้ว 
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นาํท า งชมแล ะ เ ลื อกซื� อ สิ น ค้ า  HANDICRAFT  

ณ โรงเรียนฝ�กอาชีพและงานหัตถกรรม สถานที�แห่งนี�
เป�นที�สอนการแกะสลักหินการทอผ้าและศิลปะของเมือง
เสียมราฐ และทําผลิตภัณฑ์ออกจาํหน่ายช่วยส่งเสรมิราย
ได้ให้กับประชาชนชาวเมืองเสียมราฐ 

 

จากนั�น นาํท่านชอ้ปป�� งของฝากและของที�ระลึกตลาดซาจะ๊
ตลาดเก่า  (PSAH CHAS MARKET) เลือกซื�อสนิค้าท้อง
ถิ�นของเมอืงเสยีมราฐ อาทิ เชน่เสื�อยดืลวดลายนครวดัหรอื
ปราสาทต่าง ๆ ไมแ้กะสลัก ผา้พนัคอ สนิค้าอื�นๆ  อีกมากมาย
 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทะเล 

ใชว้ตัถดุบิสดใหมท่กุวนั อาหารดดัแปลงเหมอืนอาหารไทย
รบัรองอรอ่ยถกูปากอยา่งแนน่อน
 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเสยีมราฐ
 

15.35 น. ออกเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ
                 บางกอกแอรเ์วยส์ เที�ยวบนิที� PG914
16.55น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ 

                 โดยสวสัดภิาพ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
และเชค็เอ้าท์ออกจากโรงแรมที�พกั
 

นาํท่านเดินทางสู ่โตนเลสาบ (TONLE SAP, CAMBODIA’S

WATER WORLD)  อาณาจกัรบนผนืนํ�าแหง่กัมพูชา ผลงาน
ชิ�นเอกอันสะท้อนใหเ้หน็ถึงความเจรญิรุง่เรอืงสงูสดุของ
อารยธรรมขอมโบราณแล้ว นบัเป�นการรงัสรรค์ของเหล่าทวย
เทพที�ก่อรา่งสรา้งวฎัจกัรแหง่ธรรมชาติอันนา่ตื�นตาตื�นใจที�สดุ
แหง่หนึ�งบนผนืแผน่ดนิกัมพูชา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1

ชั�วโมง) หมายเหต:ุ ชว่งเวลาที�เหมาะสมสาํหรบัสถานที�แหง่นี�
ตั�งแต่เดือนตลุาคม – กมุภาพนัธ ์

 

โตนเลสาบ (Tonle Sap, Cambodia’s Water World)

อาณาจกัรบนผืนนํ�าแห่งกัมพูชา



SPECIAL ACTIVITY 

ใช้ชีวิตในแบบของคุณ

เป�ดประสบการณ ์การแสดง Phare Circus เพลิดเพลินไปกับการแสดงที�ไดร้บัความนยิมที�สดุในเสยีมราฐ ซึ�งเป�นการ
แสดงที�หาไมไ่ดจ้ากที�ไหนในโลก

 

 

 

(ท่านสามารถจองบรกิารสดุพเิศษนี�ได้ กรุณาติดต่อกับเจา้หนา้ที�ก่อนการเดินทาง)

 

เป�ดประสบการณ ์กิจกรรม Work shop ทําเครื�องป�� นดนิเผาเซรามคิแบบชาวอังกอร์


