
 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัรน์ครวดั – นครธม 3 วนั 

2 คนื  

ทอ่งแดนอารยธรรมขอม  

ชม 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก – ศิวะ

ลงิคใ์ตน้ํ้า– พนมกุเลน 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

วนัแรก  อรัญประเทศ-ปอยเปด-เสียมเรียบ-ไหว้พระองค์เจ๊ก พระองค์จอม-โตนเลสาบ 

08.30 น. �รับคณะที�จุดนดัพบจากนั�นเดินทางไปยงัชายแดนอรัญประเทศและนาํคณะผา่ยพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
ประเทศไทยและกมัพชูา ออกเดินทางมุง่หนา้ จ.เสียมเรียบ ไปตามถนนหมายเลข 6 ดว้ยระยะทาง 152 
กิโลเมตร ระหวา่งทางสัมผสัธรรมชาติทุง่นาเขียวขจีและชีวติความเป็นอยูข่องชาวกมัพชูา  

12.00 น. �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เฮงบายโจก 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัพนัธ์ุจินดาบริการ  (พี.ดี.ทวัร์ เชียงราย) | PANJINDA SERVICE LTD.,PART (P.D.TOUR) 
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13.00 น. ถึงเสียมเรียบ นาํทา่นเดินทางสู่ โตนเลสาบ อยูห่่างจากตวัเมืองเสียมเรียบ ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นทะเล
สาบนํ�าจืดที�ใหญ่ที�สุดในเอเชีย นาํทา่นล่องเรือชมทศันียภาพเหนือทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดในเอเชีย ชมความ
เป็นอยูข่องหมูบ่า้นชาวประมง  บา้นเรือนที�ตั�งอยูบ่นทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภณัฑส์ัตว ์โดยฤดูนํ�าหลากนํ�า
ทว่มถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื�นที� 5 จงัหวดั คือ กาํปงธม , กาํปงชะนงั , โพธิสัตว ์, พระ
ตะบองและเสียมราฐ 

18.00 น. �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอปิกคอล และ�เขา้เช็คอินทที์�โรงแรมระดบั 4 ดาว พกัผอ่นตาม
อธัยาศยั หรือ ออกเดินชมเมืองเสียมเรียบในยามคํ�าคืน 

 

 

วนัที#สอง บันทายสรี-ดาพรหม-บายน-นครธม-นครวดั-ช้อปปิ' งตลาดพชาจ๊ะ (ตลาดเก่า) 

 

07.00 น. �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที�อยูร่อบนอก 
สร้างดว้ยหินทรายสีชมพดููสดใส ต่างจากปราสาทอื�นๆ จนไดรั้บ
การขนานนามวา่เป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ� งนกัโบราณคดีจาก
ฝรั�งเศสไดต้ั�งฉายาของปราสาทแห่งนี�วา่ “ รัตนชาติแห่งศิลปะ
ขอม ” 

10.00 น. นาํทา่นชม ปราสาทตาพรหมสร้างขึ�นในรัชสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 
7 เมื�อปี พ.ศ. 1729 โปรดใหส้ร้างขึ�น  เพื�อถวายแด่พระราชมารดา
เป็นวดัในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก  สร้างตามแบบขอมยคุสุด
ทา้ย ที�ปราสาทตาพรหมมีตน้ไมอ้ยู ่2 พนัธ์ุ ตน้ที�ใหญ่ที�สุดเรียกวา่ ตน้สะปง หรือ ตน้สาํโรง อายนุบัพนัปี 
ครั� งหนึ�งเคยใชเ้ป็นที�ถ่ายทาํภาพยนตร์ ฮอลลีวดู เรื�อง ทมูไรเดอร์ นาํแสดงโดยแองเจลีน่า โจลี 

11.30 น. �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจตุัมุข 
13.00 น. ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจาํรัชสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 เป็นรูปแบบที�มีลกัษณะแตกต่าง

จากการสร้างรูปแบบเดิม ๆ เป็นเพราะพระองคท์รงเลื�อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อยา่งยิ�ง 
ปรางคป์ราสาทบายน ทั�ง 54 ปรางคถู์กสลกัเป็นภาพพระพกัตร์ของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร  ผนิพระ
พกัตร์ออกไปทั�งสี�ทิศเพื�อสอดส่องดูแลทุกขสุ์ขของเหล่าพสกนิกรของพระองคใ์หอ้ยูอ่าศยัดว้ยความร่มเยน็
เป็นสุข มีจาํนวน 216 หนา้ ไมว่า่ยนือยูส่่วนใดของปราสาทกจ็ะเห็นพระพกัตร์กาํลงัมองทา่นอยู ่

15.00 น. นาํชมสิ�งมหศัจรรย ์1ใน7 ของโลก ปราสาทนครวดั ซึ� งสร้างขึ�นเมื�อ พ.ศ. 1650 – 1720 โดย 
พระเจา้สุริยวรมนัที� 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา  ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหมื�นองค ์ ชมภาพแกะสลกันูนตํ�า 
การกวนเกษียรสุมทร ซึ� งเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัดิI สิทธิI น่าสนใจเป็นอยา่งยิ�ง ชมภาพการยกกองทพัของ
พระเจา้สุริยวรมนัที� 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซึ� งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยูด่ว้ย 
และนาํทา่นแวะซื�อของที�ระลึกที� ตลาดพชาจ๊ะ เช่น เสื�อยดืรูปปราสาทหรือ ตวัอกัษรเขมร , เครื�องเงิน , ไม้
แกะสลกั ต่าง ๆ พร้อมทั�ง จาํหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแหง้ ปลาร้า ซึ� งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที�
ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตลัรูปปราสาทต่าง ๆ 



18.00 น. �รับประทานอาหารเยน็บุปเฟตน์านาชาติ ณ ภตัตาคาร ทะเลแมโ่ขง พร้อมชมรําอปัสรนาฏศิลป์กมัพชูา 
�ส่งทา่นกลบัโรงแรมที�พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที#สาม พนมกเุลน-ศิวลงึค์นับพนัองค์อยู่ใต้นํ'า-พระนอนองค์ใหญ่-เสียมเรียบ-ปอยเปต-อรัญประเทศ 

 

07.00 น. �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นาํทา่นออกเดินทางสู่ ภูเขาพนมกเุลน หมายถึง ตน้ลิ�นจี� จากนั�นชมศิวลงึค์นับพนัองค์อยู่ใต้นํ'า ทา่นจะไดช้ม 
ศิวะราตรี (การรวมตวัของพระนารายณ์ พระศิวะ พระพรหม) ที�แกะสลกัไวใ้ตน้ํ�าตามความเชื�อของศาสนา
ฮินดู วา่นํ�าที�ไหลผา่นศิวลึงคจ์ะกลายเป็นนํ�าศกัดิI สิทธิI  จากนั�นใหท้า่นไดส้ักการะไหว ้พระนอนองค์ใหญ่ ที�
แกะสลกัจากหินภูเขากอ้นเดียว เพื�อความเป็นศิริมงคล 

12.00 น. �รับประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิค 
14.00 น. ออกเดินทางกลบัเขา้มาในเมือง เสียมเรียบ และออกเดินทางกลบัสู่ปอยเปต 
เยน็ ถึงปอยเปต นาํคณะผา่นพิธีการตรวขคนเขา้เมืองทั�งกมัพชูา และ ไทย จากนั�นใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกซื�อของที�

ตลาดโรงเกลือ เช่น กระเป๋าแบรนดเ์นม เสื�อผา้ รองเทา้ เครื�องมือ เครื�องใชที้�จาํเป็นมากมาย จากนั�น�เดิน
ทางกลบัโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม...� 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาทา่นละ 9,000 บาท 


