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- สมัผัส 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก เยีย่มชม ปราสาทนครวดั อนัยิง่ใหญอ่ลงัการของอาณาจักรขอม  

- ชมเมอืง นครธม ดนิแดนอารยธรรมโบราณของเขมร ตืน่ตาตืน่ใจกบัความมหัศจรรยท์ี่ปราสาทบายน  

- เพลดิเพลนิไปกบัตน้ไมด้กึดําบรรพข์นาดใหญม่หมึาอายนัุบรอ้ยปี ที ่ปราสาทตาพรหม 

- เยอืนปราสาทบนัทายศร ีปราสาทหนิทรายสชีมพู การแกะสลกัหนิทีง่ดงามออ่นชอ้ย จนไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็น
เพชรน้ําเอกแหง่ศลิปะเขมร  

- ลอ่งเรอื ทะเลสาบน้ําจดื ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี โตนเลสาบ ชมวถิชีวีติผูค้นทีอ่าศยัในบา้นเรอืนแพ  

- แวะเยีย่มชมพพิธิภัณฑห์ัวกะโหลก เพือ่ไวอ้าลยัใหก้บัมวลมนุษยชาต ิในชว่งสงครามลา้งเผา่พันธุ ์  

เสยีมราฐ นครวดั นครธม 
3 วนั 2 คนื 

Harley Davidson  
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วนัแรกของการเดนิทาง         กรงุเทพฯ – เสยีมราฐ – เขาพนมบาเค็ง – พพิธิภณัฑห์วักะโหลก 

05.00 น. นัดพบกบัคณะ Harley Davidson ผูท้รงเกยีรต ิทีล่านจอดรถ หา้งเทสโกโ้ลตัส, ออ่นนุช  

สขุมุวทิ 50 

 

05.30 น. พรอ้มออกเดนิทางสู ่อ.อรัญประเทศ  

08.30 น.   คณะเดนิทางถงึ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ จากนัน้นําคณะผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง ไทย-

กมัพชูา แลว้เดนิทางตอ่ไปยงั จ.เสยีมราฐ โดยจะมรีถตํารวจนําขบวน รถเสบยีง รถทมี

พยาบาล ไปตามถนนหมายเลข 6 ซึง่เป็นถนนลาดยางระยะทาง 152 กม. ระหวา่งทางแวะ

จดุพักรถ และเยีย่มชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ (พระเนตรเป๊ียะ)  ทีอํ่าเภอพระเนตร จ. 

บนัเตยีเมยีนเจย เลอืกซือ้หนิแกะสลัก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมอืงเสยีมราฐ บฟุเฟต ์

 นํากลับสูท่ีพั่ก โรงแรม องักอร ์รเิวยีรา่ (Angkor Riviera Hotel) ระดับ 4 ดาว หรอืหรอืเทยีบเทา่ 

บา่ย นําคณะขึน้เขาพนมบาเค็ง หรอืวนมักนัตาล ทีต่ัง้ของปราสาทพนมบาเค็ง ซึง่ 
เปรยีบเสมอืนศนูยก์ลางแหง่อํานาจของเมอืงยโศธรปรุะ ในรัชสมยัของพระเจา้ยโศวรมนัที ่ 
1 เพือ่บนัทกึภาพพระอาทติยอ์สัดงเหนอืบารายตะวันตกทีส่วยงาม จากยอดปราสาทพนม 
บาเค็ง ทา่นจะสามารถมองเห็นเมอืงพระนครในบรรยากาศยามเย็น เป็นสทีองอรา่มงดงาม 
ดังเมอืงเนรมติซึง่เป็นจดุสงูสดุของเสยีมราฐ 
***เนือ่งจากเขาพนมบาเค็ง มกีารจํากดัจํานวนนกัทอ่งเทีย่วใหข้ ึน้ชมไดเ้พยีง 300 คน 
ตอ่วนั หากไมส่ามารถขึน้ไดจ้ะนําเทีย่ววดัทะไม (พพิธิภณัฑห์วักะโหลก) แทน *** 

 

19.30น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารสวัสด ีซึง่เป็นรา้นอาหารไทยทีม่ชี ือ่เสยีงในจังหวัดเสยีมราฐ กลับเขา้ 

สูโ่รงแรมทีพั่ก องักอร ์รเิวยีรา่ ( Ankor Riviera Hotel) หรอืโรงแรมเทยีบเทา่ พักผอ่นเพือ่เตรยีมพรอ้ม 

สําหรับวันใหม ่
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วนัทีส่องของการเดนิทาง      บนัทายสร  ี– นครธม – ปราสาทตาพรหม – นครวดั – ดโูชว ์  

                                         

 

07.00น. มคัคเุทศกร์อตอ้นรับทา่นทีห่อ้งอาหาร บรกิารทา่นดว้ยอาหารเชา้ของโรงแรม 

 

08.00น. เดนิทางสูบ่นัเตยีเสรยหรอืบนัทายสร ีตามภาษาเขมร แปลวา่ “ป้อมแหง่สตร”ี  
ดา้นตัวปราสาทนัน้สรา้งในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุม่หนึง่สรา้งดว้ยหนิ 
ทรายสชีมพ ูและแกะสลักภาพนูนตํ่า ซึง่มคีวามงดงามมาก ศลิปกรรมของบนั 
ทายสรจีะมคีวามออ่นชอ้ย ประณีต มคีวามคม บาง ชดัเจนเป็นพเิศษ โดยเฉพาะ 
ลวดลายพรรณพฤกษา และลายตา่งๆ ลว้นมคีวามชดัเจนประดจุกลบีดอกกลบีใบ 
ทีส่ลักอยูบ่นหนิ ลอยเดน่ออกมา สว่นรปูนางอปัสรานัน้ จะมคีวามเป็นมนุษย ์
มากกวา่ ซึง่แตกตา่งจากนางอปัสราและเทวดาในยคุสมยัอืน่ๆ โดย รปูรา่งสมสว่น  
หนา้ตางดงาม อาภรณ์และเครือ่งประดับมคีวามชดัเจน ถอืไดว้า่งามทีส่ดุในศลิปะ 
ของเขมร หลังจากนัน้ออกเดนิทางมุง่สูเ่มอืงนครทม หรอืองักอรธ์ม ชมความ 
งดงามและความมหัศจรรยข์องปราสาทและโบราณสถานทีสํ่าคัญๆ อาทเิชน่  
ปราสาทปกัษจีํากรง แลว้ชม สะพานนาคราช ซึง่เป็นหลกัศลิาเป็นเอกลักษณ์ 
เฉพาะดา้น เชน่ รปูแกะสลักรปูเทวดากําลังฉุดนาคฯ ปราสาทบายน ซึง่เป็น 
ศนูยก์ลางของนครธม และเป็นสดุยอดของปราสาทเขมร ในยคุเสือ่ม ยอด 
ปราสาททกุหลังจะแกะสลักเป็นรปูเทวพักตรส์ีห่นา้ ซึง่หันออกไปทอดพระเนตร 
ดแูลทกุข ์สขุ ของประชาชนทัง้สีท่ศิ และนําทา่นนมสัการพระชยัพทุธมหานาค  
เป็นพระพทุธรปูนาคปรกศลิาทีม่ขีนาดใหญ ่และชมบอ่น้ําโบราณ ซึง่น้ําในบอ่จะ 
ถกูนํามาใชใ้นพธิบีรมราชาภเิษกของกษัตรยิท์กุรัชกาล และชมภาพจติรกรรม 
แกะสลักทีแ่สดงถงึชวีติประจําวันของชาวเขมรโบราณ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารดอกบวัใหม ่อาหารเขมร-จนี-เวยีดนาม 

 

บฟุเฟต ์

13.00น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูป่ราสาทตาพรหมเป็นวัดในพระพทุธศาสนาทีใ่หญโ่ตซึง่รวบรวม
หมวดปราสาทไวถ้งึ 24 หลัง ตัง้อยูก่ลางป่ามแีมกไมป้กคลมุ บางแหง่มรีากไมข้นาดใหญ่
โอบอุม้พระเทวสถานไวอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์จากนัน้พาชม ปราสาทนครวดั หรอืองักอรว์ดั  
สิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก ทีเ่ปรยีบเสมอืนวมิานของเทพเจา้ ปราสาทนครวัดสรา้งโดย
พระเจา้สรุยิวรมนัที ่2 โดยถวายเป็นพทุธบชูา ทา่นจะไดช้มความงดงามตระกาลตา ของ
โบราณสถาน และรปูแกะสลักตา่งๆ เชน่ รปูแกะสลักนางอปัสราลิน้สองแฉก, ภาพแกะสลัก
นูน ตํ่า การกวนเกษียรสมทุร, ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจา้ชยัวรมนัที ่1 โดย
กองทัพเสยีมกกุ, หอ้งทบุอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอกบวัตมู 

 

19.30น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารตนเลแมโ่ขง พรอ้มชมการแสดง 
ศลิปวัฒนธรรมของชาวกมัพชูา เชน่ ระบํานางอปัสรา 

บฟุเฟต ์

 นํากลับสูท่ีพั่ก โรงแรม องักอร ์รเิวยีรา่ ( Ankor Riviera Hotel) หรอืเทยีบเทา่    
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง    ทะเลสาบโตนเลสาบ – ชอ้ปป้ิง – ปอยเปต – อรญัประเทศ – กรงุเทพ 

 

 

07.30น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม พรอ้มเชค็เอาท ์

 

08.30น. พาทา่นลอ่งเรอืในโตนเลสาป ทะเลน้ําจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปีเอเชยีตะวันออก 

เฉียงใต ้และมพัีนธุป์ลาชกุชมุมากทีส่ดุ ชมวถิชีวีติชาวเรอื กวา่ 5,000 ครอบครัว 

ทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลกวา้ง ซึง่ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 5 จังหวัด ทีใ่ชเ้รอืเป็นบา้น ใน 

ชมุชนชาวน้ํามคีรบทัง้โรงพยาบาล โรงเรยีน คาราโอเกะ รา้นขายของชําลอยน้ํา  

หลังจากนัน้พาเทีย่วชมตลาดตน้โพธิ ์เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ  

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ตนเลแมโ่ขง  แลว้นําทา่นเดนิทางกลับสู่

ชายแดนปอยเปต 

 

   

16.30 น. เดนิทางถงึพรมแดน ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงทีด่า่นปอยเปต และกลับเขา้ไทย

ทางดา่นคลองลกึ อ. อรัญประเทศ 

 

20.00 น. เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพ โดยสวัสดภิาพและประทับใจ  
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 
อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 5,500 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ                     2,500 
                  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
- คา่อาหาร และ เครือ่งดืม่ (ยกเวน้เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล)์ 
- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
- คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
- คา่แสตมป์ วไีอพ ีดา่นไทย 100 บาท และ คา่ แสตมป์ วไีอพ ีดา่นเขมร 300 บาท 
- คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และ

คา่รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
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Fax: +66 2 715 9919 
  

อตัรานีไ้มร่วม 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ 

คา่ซกัรดี,คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
- คา่ทปิสําหรับ มคัคเุทศก ์พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
- คา่วซีา่เขา้ประเทศกมัพชูา 1,500 บาท กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิ
- คา่เคลยีรร์ถมอเตอรไ์ซค ์ทีด่า่น 110 USD  ( เอกสารสําหรับเคลยีรร์ถ ยืน่ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 45 วัน )  

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
- กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน้ เพือ่ดําเนนิการในการเคลยีร์

รถโดยแฟกซห์รอือเีมลห์นา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง เพือ่ยนิยนัการจองทีน่ั่ง 
- กรณุาชําระเงนิมดัจําเต็มจํานวนของราคาทัวรท์ัง้หมด ทันทหีลังจากทําการจอง 
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 15 วันทําการ มเิชน่นัน้

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นตาม
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- การเดนิทางในชว่งเทศกาลทอ่งเทีย่วหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง อาจจะมกีารเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ร็วกวา่ทีกํ่าหนด
ไวข้า้งตน้ 
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