
 

 

 
 

 

โปรแกรมพิเศษ เขมร 2 วนั 1 คืน 
ช่องสะง ำ(อ.ภูสิงห ์จ.ศรีสะเกษ) - องคเ์จก องคจ์อม - โตนเลสำป 

บนัทำยสรี - นครธม - บำยน - นครวดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

Highlight : นครวดั - นครธม- บันทายสรี- ตาพรม – นมัสการพระศักดิ์สิทธ์ิ 
 

วนัแรก     (อุบลราชธานี-ช่องสะง า-เสียมเรียบ-องค์เจก องค์จอม-โตนเลสาป-ตลาดเก่าซาจ๊ะ) 
06.00 น. เจา้หนา้ท่ี สีสัน หรรษา ทราเวล รอตอ้นรับคณะท่ีจุดนดัหมายท่ีอุบลราชธานีพร้อมอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
07.30 น. บริการอาหารเชา้ แบบกล่องบนรถ  (มือ้ที1่) 
09.30 น. คณะเดินทางถึงด่านชายแดนไทย-กมัพชูา ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและกมัพชูาจากนั้นเดินทางสู่เสียม

เรียบ บนเส้นทาง อะลองเวง  ผา่นบา้นผูน้ าเขมรแดงในอดีต “บา้นตามอ๊ก”  ชมธรรมชาติท่ียงัคงความอุดม
สมบูรณ์ตลอดเส้นทางสู่เมืองเสียมเรียบ 

12.00 น. เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั เช็คอินรับเคร่ืองด่ืมตอ้นรับเยน็ๆจากเจา้หนา้ท่ีโรงแรม แลว้พกัผอ่นใหค้ลายเหน่ือย จากนั้น

น าท่านไปนมสัการพระศกัด์ิสิทธ์ิ พระคู่บา้นคู่เมืองเสียมเรียบ “องค์เจก องค์จอม”  ท่ีชาวเสียมเรียบมกัจะมา
นมสัการทุกวนัส าคญั ขอโชคขอพรเพื่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพการงาน อีกทั้งท่านจะตลึงกบัฝงู
คา้งคาวแม่ไก่จ านวนมาก ท่ีมาพกัอาศยัอยูบ่ริเวณนั้นเหมือนประหน่ึงเป็นบา้นท่ีปลอดภยัท่ีสุด จากนั้นน าท่าน
เดินทางไปล่องเรือท่ี โตเลสาป ทะเลสาปน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย สามารถชมทศันียภาพท่ีงดงามเวิง้วา้งไม่
เห็นฝ่ังดุจล่องเรือในทะเลกวา้ง จากนั้นเดินทางกลบัตวัเมืองเสียมเรียบ 

16.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ตลาดเก่าซาจะ๊ ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด อาทิเช่น น ้าตาลสด,พลอยเขมร,ปลา
กรอบ ฯลฯ 

18.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที3่)เพลดิเพลนิกบัการชมการแสดงพืน้เมือง 
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วนัทีส่อง      (ปราสาทนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทนครวดั - ปราสาทบันทายสรี - อุบลราชธานี) 
06.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 
07.00 น. เดินทางกลบัแวะชมชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพื่ออุทิศถวายแด่

พระราชมารดาเป็นวนัในพุทธศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่โตมากกวา่สนามหลวงของไทย ตั้งอยูก่ลางป่าและมีแมก
ไมข้ึ้นปกคลุม 

 ชมกลุ่มปราสาทนครธม เร่ิมจาก สะพานนาคราช ซ่ึงดา้นหน่ึงเป็นศิลาสลกัเป็นรูปเทวดาก าลงัฉุดนาค ส่วน
อีกดา้นหน่ึงเป็นรูปอสูรซ่ึงมีขนาดใหญ่มากกวา่ 5 เท่าคนจริงรวมกนัถึง 108 ตน เป็นสะพานท่ีกษตัริยเ์ขมรใช้
เป็นทางเสด็จผา่นเขา้ออกเมืองนครธมของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 น าชมประตูเมือง ท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์
หนัพระพกัตร์ไปทั้ง 4 ทิศท่ีวิจิตรพิศดารกวา่ในประตูเมืองในประเทศต่างๆ ท่ีท่านเคยพบมา จากนั้นชม 
ปราสาทบายน ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางขององักอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยคุเส่ือมคือ ใน
รัชกาลของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ยอดปราสาทขนาดยกัษทุ์กหลงัจะแกะเป็นเทวพกัตร์ 4 หนา้หนัออกไป
ทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกขสุ์ขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ  เดินทางผา่นชมพลบัพลาหรือบัลลงัก์ช้าง ซ่ึง
ฐานของพลบัพลาสร้างดว้ยหินจ าหลกัเป็นรูปการจบัชา้งและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานท่ีกษตัริย์
นัง่ทอดพระเนตรการสวนสนาม การซอ้มรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ 

 จากนั้นส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ท่ีเปรียบเสมือนวมิานของเทพเจา้สูงสุดท่ีบรรจงชะลอลงมาประดิษฐาน
ไวใ้นโลกมนุษย ์และถือวา่เป็นสถานท่ีสุดยอดในการเดินทางคร้ังน้ี นัน่คือปราสาทนครวดั ซ่ึงสร้างข้ีนเม่ือ
ประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา  ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหม่ืน
องค ์ชมภาพแกะสลกันูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร ซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ 
ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษ
ของพวกเราชาวไทยปรากฏอยูด่ว้ย   เราจะใชเ้วลาตลอดทั้งบ่ายวนัน้ีช่ืนชมกบัความมหศัจรรยข์องคนโบราณ 
ท่ีสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมอนัวจิิตรท่ีอาจเปรียบเทียบกบับุโรพุทโธของชวา และปิรามิดของอียปิต ์ไดอ้ยา่ง
ไม่นอ้ยหนา้กนั จนท่านอาจรู้สึกวา่เขม็นาฬิกาของท่านหมุนไปอยา่งรวดเร็วเหลือเกิน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที5่) 
13.00 น. เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซ่ึงสร้างตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมิน (พ.ศ.1510) 

แต่มาเสร็จเอาในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 5 ซ่ึงเป็นพระราชโอรส แต่คนท่ีสร้างต่อจนเสร็จเป็นพราหมณ์ช่ือ
คุรุยชัญวราหะ ตวัปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุ่มหน่ึง สร้างดว้ยหินทรายสีชมพู
แกะสลกัภาพนูนต ่าอยา่งงดงามมาก โคปุระของปราสาทบนัทายสรีมีลวดลายงดงามมาก จ าหลกัเป็นรูปพระ
อินทร์ทรงชา้งเอราวณั ผา่นโคปุระชั้นนอกซ่ึงมีกรอบประตูไม่ใหญ่นกัเขา้ไป จะเป็นทางเดินปูลาดดว้ยหิน
ทราย สองขา้งทางปักดว้ยเสานางเรียง ท าดว้ยหินทรายเช่นกนั ห่างเป็นระยะๆ ถดัออกไปเป็นสระบาราย
ขนาดเล็ก ซ่ึงกินพื้นท่ีออ้มไปถึงกลุ่มตวัปราสาทดา้นใน ปราสาทบนัทายสรี หรือท่ีชาวเขมรเรียกวา่ "บนัเตย์
เสรย" แปลวา่ "ป้อมแห่งสตรี" ถา้แปลตามภาษาสันสกฤตซ่ึง "ศรี" แปลวา่ ความดีงามแลว้ก็อาจจะแปลไดว้า่ 
"ป้อมท่ีสวยงาม"ไดเ้วลาพอสมควรน าคณะเดินทางสู่ชายแดนช่องสะง า ระหวา่งทางผา่น หมู่บา้นเคร่ืองจกัร
สาน, น ้าตาลกอ้นและหมู่บา้นผลิตขนมจีน (OTOP เสียมเรียบ) เดินทางถึงชายแดนช่องสะง า 

 



15.30 น. เดินทางถึงช่องสะง า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง กมัพชูา-ไทย เสร็จเรียบร้อยน าคณะออกเดินทางมุ่งหนา้สู่
จงัหวดัอุบลราชธานี 

19.00 น. เดินทางถึงจงัหวดัอุบลราชธานีโดยสวสัดีภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
อตัราค่าบริการ    
  
จ ำนวนผูเ้ดินทำง 8-12 ท่ำน 13-16 ท่ำน 17-19 ท่ำน 20-30 ท่ำน 31-40 ท่ำน พกัเดี่ยว 

โรงแรมระดบั 3++ ดำว 7,300 

บำท 

6,800  

บำท 

6,300  

บำท 

5,900  

บำท 

5,400 

บำท 

1,000

บำท 

  
อตัราดังกล่าวรวม 
 1. ค่ารถรับส่ง จาก (อุบลฯ - ช่องสะง า – อุบลฯ)                    
 2. ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง         
 3. ค่าโรงแรมท่ีพกั จ  านวน 1 คืน (ระดบัมาตรฐาน 3 ดาว )     
  4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ จ านวน5 ม้ือ         
 5. ค่าเขา้ชมสถานท่ี                                                      
 6. ค่าผา่นแดนแบบ VIP 
 7. ค่าบริการต่างๆท่ีระบุอยูใ่นรายการ   
 8. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน(พดูไทย)คอยแนะน าสถานท่ีเขา้ชม      
 9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
อตัราดังกล่าวไม่รวม 
 1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด         
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ,3%     
 3. ค่าน ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวดีีโอ เขา้ไปในสถานท่ีบางแห่ง    
  4. ค่าเงินทปิไกด์และพนักงานขับรถ 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 
 1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง) 
 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2หนา้เตม็ 
 3. บตัรประจ าตวัประชาชน(จ าเป็น ตอ้งน าติดตวัไปในวนัเดินทางเพื่อแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี ตม.ไทย) 
หมายเหตุ  
 1.โปรแกรมดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 2.กรุณามดัจ าเงินทนัที 30 % เม่ือตอบรับการใชบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 3 วนั 
ส่ิงทีค่วรน าติดตัว 

-ยาประจ าตวั ,กลอ้งถ่ายรูป ,อุปกรณ์กนัแดด ,ร่มพบั ,รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย  
 

ส ำหรบักำรช ำระค่ำใชจ้ำ่ย  ท่ำนสำมำรถโอนเขำ้บญัชีดงัน้ี ; 
 

1. ธนาคาร  กสิกรไทย  สาขาวารินช าราบ 

    ช่ือบญัชี       นางสาวรภสัสรณ ์รงัษีกาญจน์ส่อง 

    เลขท่ีบญัชี   168-2-67480-2  
    ประเภท  ออมทรพัย ์ 

2. ธนาคาร  กรุงไทย  สาขา ถนนวารินช าราบ 
    ช่ือบญัชี       นางสาวรภสัสรณ ์ รงัษีกาญจน์ส่อง 
    เลขท่ีบญัชี    314-0-49640-0 
    ประเภท       ออมทรพัย ์

 
 



 
 


