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เทีย่วนครวัดนครธม

  

วนัที ่
พบกนัดวยรอยยิม้ สรุนิทร ปราสาทบนัทายศร ีปราสาทบนัทาย

สําเหร ปราสาทตาพรหม นครวดั
 
06.00 น. เจาหนาท่ีรับคณะ ณจุดนัดพบตัวเมืองสุรินทร 

ดานชองจอมระหวางการเดินทางเชิญทุกทานไดพักผอนตาม
อัธยาศัย 

07.00น.  คณะเดินทางถึงดานชองจอม นําทานผานพิธีการตรวจคน
ออกนอกเมืองขามแดนสู

07.30 น. นําคณะเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ มุงหนาสู
เรียบ ระหวางการเดินทางพักผอนตามอัธยาศัย

10.00 น. นําคณะเย่ียมชมปราสาทบันทายศรี เปนปราสาทหินท่ีถือได
วางดงามท่ีสุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอยาง
สมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวท่ีสรางเสร็จแลวกวา 
1000 ป แตลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสรางเสร็จ
ใหม ๆปราสาทบันทายศรีหรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา 
บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือปอมสตรี อยูหางจาก

 

ยวนครวัดนครธมลองเรอืทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ
ที่สดุในเอเชยี 

 
วนัที ่24 มถินุายน 2559 

พบกนัดวยรอยยิม้ สรุนิทร ปราสาทบนัทายศร ีปราสาทบนัทาย
สําเหร ปราสาทตาพรหม นครวดั 

เจาหนาท่ีรับคณะ ณจุดนัดพบตัวเมืองสุรินทร ออกเดินทางสู
ดานชองจอมระหวางการเดินทางเชิญทุกทานไดพักผอนตาม

คณะเดินทางถึงดานชองจอม นําทานผานพิธีการตรวจคน
ออกนอกเมืองขามแดนสูดานโอเสม็ด 
นําคณะเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ มุงหนาสู

ระหวางการเดินทางพักผอนตามอัธยาศัย 
นําคณะเย่ียมชมปราสาทบันทายศรี เปนปราสาทหินท่ีถือได
วางดงามท่ีสุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอยาง
สมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวท่ีสรางเสร็จแลวกวา 

ป แตลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสรางเสร็จ
ปราสาทบันทายศรีหรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา 

บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือปอมสตรี อยูหางจาก
7 

จืดที่ใหญ

พบกนัดวยรอยยิม้ สรุนิทร ปราสาทบนัทายศร ีปราสาทบนัทาย

ออกเดินทางสู
ดานชองจอมระหวางการเดินทางเชิญทุกทานไดพักผอนตาม

คณะเดินทางถึงดานชองจอม นําทานผานพิธีการตรวจคน

นําคณะเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ มุงหนาสูเมืองเสียม
 

นําคณะเย่ียมชมปราสาทบันทายศรี เปนปราสาทหินท่ีถือได
วางดงามท่ีสุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอยาง
สมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวท่ีสรางเสร็จแลวกวา 

ป แตลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสรางเสร็จ
ปราสาทบันทายศรีหรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา 

บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือปอมสตรี อยูหางจาก
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ตัวเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 
30 กิโลเมตร ใกลกับแมน้ําเสียมเรียบในบริเวณท่ีเรียกวา 
อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวร 

11.00 น. นําคณะเย่ียมชมปราสาทบันทายสําเหรต้ังอยูนอกเมืองพระ
นครไปทางตะวันออก นักวิชาการสันนิษฐานวาสรางในสมัย
พระเจาสุริยวรมันท่ี 2 หรืออาจจะเปนสมัยพระเจายโศวรมันท่ี 
2 เปนเทวสถานฮินดู ศิลปะแบบนครวัด ภาพสลักสวนใหญ
แสดงเรื่องราวเก่ียวกับเรื่องรามเกียรต์ิ มีการแกะลายท่ีชัดเจน 
ลึกและหนักแนน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.   นําคณะเย่ียมชมความสวยงามของปราสาทตาพรหม เปนวัด

ในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานสรางโดยพระเจาชัยวรมันท่ี 
7 ทรงกอสรางอยูบนแผนดินซึ่งพระองครบเอาไดดวยพระ
หัตถของพระองคเพ่ือประดิษฐานไวซึ่งมุนินทรมารตา 

  จากนั้นนําคณะเย่ียมชมนครวัด (Angkor Wat) 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกสรางข้ึนในรัชสมัยพระเจาสูริยวรมันท่ี 2 
ศิลปะแบบนครวัด ศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย ชมหนา
บัน และทับหลัง ท่ีแสดงภาพเรื่องรามเกียรติ พุทธศาสนาลัทธิ
มหายานและมีลวดลาย พันธุพฤกษา  

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพรอมกับชมการแสดง
โชวพ้ืนเมืองคะ หลังอาหารนําทานชมตลาดค่าํ และพักผอน
ตามอัธยาศัยเขาพัก ณ โรงแรมดาราปะกาไซรหรือเทียบเทา 

 
วนัที ่25 มถินุายน 2559 

พพิธิภณัฑสถานแหงชาตอิงักอร โตนเลสาบ วดัทไม  
ชองจอม 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. นําท านชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อังกอร  (Angkor 

National Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมวัตถุโบราณ
และนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตรของชน ชาติกัมพูชา
ทางดานวัฒนธรรมและความ เช่ือทางศาสนาของอาณาจักร
ขอมโบราณโดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางปราสาทนครวัด 



 

และชมพระพุทธรูปเกาแกนับพันองคมีการจัดแสดงไดอยาง
งดงาม 

10.00 น. นําคณะเดินทางไปลองเรือชมทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดใน
เอเชีย (Tonel Sap Lake) 
ประมง ท่ีสําคัญใหกับประเทศอยางมากมาย 
หมูบานชาวประมงท่ีใชชีวิตอยูบนพ้ืนน้ํา ชมโบสถ รานคา 
โรงเรียน การเลี้ยงปลาในกระชัง

11.30 น. นําชมวัดใหมหรือวัดทไม 
กระโหลกของชาวเขมร และเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในยุคเขมร
แดงท่ีพลพต ผูนําเขมรแดงปกครอง

12:00 น. รับประทานอาหาร ณ รานอาหาร
13:00 น. นําคณะออกเดินทางกลับสูดานชองจอม จังหวัดสุรินทร

ระหวางการเดินทางอิสระพักผอนตามอัธยาศัย 
16.00 น. นําคณะเดินทางถึงดานชองจอม จังหวัดสุรินทรโดยสวัสดิ

ภาพ 
 

 
 
หมายเหต:ุ- 
1. อัตราคาบรกิาร:สําหรบั

ทานละ 8,000 บาท 
1.1 อัตราคาบรกิารนีร้วม

� คาโรงแรมท่ีพัก 
� คาวีซาเขาประเทศกัมพูชา  แบบ วีไอพี  ดาน ไทย 
� คาธรรมเนียมเขาชมโบราณสถานตามท่ี
� คามัคคุเทศกผูชํานาญงาน
� คาอาหารและเครื่องดื่ม
� คารถบัส/ตู เขมรนําเท่ียวตลอดเสนทาง
� คารถโคช/ตู ไทย รับสงดานชองจอม
� หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
� เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวตลอดการเดินทาง
� คาประกันการเดินทาง

และชมพระพุทธรูปเกาแกนับพันองคมีการจัดแสดงไดอยาง

นําคณะเดินทางไปลองเรือชมทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดใน
Tonel Sap Lake) ซึ่งเปนแหลงทํารายไดดานการ

ประมง ท่ีสําคัญใหกับประเทศอยางมากมาย ชมวิถีชีวิตของ
หมูบานชาวประมงท่ีใชชีวิตอยูบนพ้ืนน้ํา ชมโบสถ รานคา 
โรงเรียน การเลี้ยงปลาในกระชัง 
นําชมวัดใหมหรือวัดทไม (ta-mai temple) เปนท่ีรวบรวมหัว
กระโหลกของชาวเขมร และเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในยุคเขมร
แดงท่ีพลพต ผูนําเขมรแดงปกครอง 
รับประทานอาหาร ณ รานอาหาร 
นําคณะออกเดินทางกลับสูดานชองจอม จังหวัดสุรินทร
ระหวางการเดินทางอิสระพักผอนตามอัธยาศัย 
นําคณะเดินทางถึงดานชองจอม จังหวัดสุรินทรโดยสวัสดิ

สําหรบัผูใหญ พกัคู  ทานละ 5,000
 

อัตราคาบรกิารนีร้วม 
คาโรงแรมท่ีพัก 1 คืน 
คาวีซาเขาประเทศกัมพูชา  แบบ วีไอพี  ดาน ไทย 
คาธรรมเนียมเขาชมโบราณสถานตามท่ีกําหนด 
คามัคคุเทศกผูชํานาญงาน 
คาอาหารและเครื่องดื่ม 

ตู เขมรนําเท่ียวตลอดเสนทาง 
ตู ไทย รับสงดานชองจอม 

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1 ทาน 
เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวตลอดการเดินทาง 
คาประกันการเดินทางทานละ 1,000,000/500,000 

9 

และชมพระพุทธรูปเกาแกนับพันองคมีการจัดแสดงไดอยาง

นําคณะเดินทางไปลองเรือชมทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดใน
ซึ่งเปนแหลงทํารายไดดานการ

ชมวิถีชีวิตของ
หมูบานชาวประมงท่ีใชชีวิตอยูบนพ้ืนน้ํา ชมโบสถ รานคา 

เปนท่ีรวบรวมหัว
กระโหลกของชาวเขมร และเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในยุคเขมร

นําคณะออกเดินทางกลับสูดานชองจอม จังหวัดสุรินทร
ระหวางการเดินทางอิสระพักผอนตามอัธยาศัย  
นําคณะเดินทางถึงดานชองจอม จังหวัดสุรินทรโดยสวัสดิ

00บาท พักเดีย่ว 

คาวีซาเขาประเทศกัมพูชา  แบบ วีไอพี  ดาน ไทย – เขมร 
 

500,000 บาท 
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1.2 อัตราคาบรกิารไมรวม  
� คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม คาซักรีด 
� คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอ เขาไปในสถานท่ีบางแหง 

2.  เอกสารประกอบการเดนิทาง 
2.1 หนงัสอืเดนิทางที่มอีายุการใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดอืน 

(นับจากวันเดินทาง) 
2.2 บัตรประชาชนตัวจรงิ สาํหรบัคนไทยใหนาํตดิตัวมาวนั

เดนิทาง 
3.  สิ่งทีค่วรนาํตดิตวัไปดวย ยารักษาโรคประจําตัว เส้ือผาสวมใสสบาย 

รองเทาแตะ ของใชสวนตัว กลองถายภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


