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วนัแรกของการเดินทาง   ด่านช่องสะง า (จังหวดัศรีสะเกษ) – เมืองเสียมเรียบ 

๐๘.๐๐ น. คณะผูเ้ดินทาง เดินทางถึงตลาดชายแดน จุดผา่นแดนถาวรช่องสะง า เป็นจุดผา่นแดนถาวรของประเทศไทย 
ตั้งอยูบ่ริเวณช่องสะง า ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ เช่ือมต่อกบัช่องจวม อ าเภออลัลองเวง  
จงัหวดัอุดรมีชยั ประเทศกมัพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา จงัหวดัศรีสะเกษ ไดด้ าเนินการก่อสร้างเมือง
ใหม่ข้ึนบริเวณห่างจากด่านพรมแดน ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใชช่ื้อวา่ "เมืองใหม่ช่องสะง า" เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของการคา้ชายแดนในพื้นท่ีดงักล่าว แต่เน่ืองจากชายแดนบริเวณใกลเ้คียงมีการปะทะกนับ่อยคร้ัง 
ส่งผลใหต้ลาดเมืองใหม่ช่องสะง า ยงัไม่สามารถเปิดท าการไดจ้นปัจจุบนั 
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*** น า คณะเดินทางข้ามสู่ ราชอาณาจักรกมัพูชา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรของทั้งฝ่ังไทย 
และกมัพูชา  เรียบร้อยแลว้โดยสารรถโคช้ปรับอากาศของกมัพูชา น าท่านออกเดินทางเขา้สู่เมืองเสียม 
เรียบหรือ เสียมราฐในอดีต (กมัพูชา)( ระยะทาง 135 กม. ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ  2  ชัว่โมง)  
ผา่นเมืองบนัเตียเมียนเจย็(ศรีโสภณ) ใชเ้วลาในการเพลินชมวถีิชีวติของชาวกมัพูชา พร้อมอิสระ 
พกัผอ่นตามอธัยาศยัระหวา่งการเดินทาง 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  *** น าท่านสักการะบูชา องค์เจ็ก-องค์จอม ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองเสียมเรียบ พร้อมชมพระราชวงัเสียม 
   เรียบ ท่ีประทบัของกษตัริยก์มัพูชา 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร  
   หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ศึกษาสภาพการคา้ วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวกมัพูชา 

   พกัท่ี Empress Angkor Resort & Spa หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่องของการเดินทาง   เมืองเสียมเรียบ (ศึกษาดูงานทั้งวนั) 

๐๖.๐๐ น. ปลุกท่านผู้มีเกยีรติทางโทรศัพท์(Morning Call) 
๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
๐๘.๐๐ น. *** ตามก าหนดศึกษาดูงาน 
  *** พกัเบรกอาหารวา่ง 
  *** ตามก าหนดศึกษาดูงาน 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารโรงแรม 
๐๘.๐๐ น. *** ตามก าหนดศึกษาดูงาน 
  *** พกัเบรกอาหารวา่ง 
  *** ตามก าหนดศึกษาดูงาน 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร ภตัตาคารโรงแรม 
   หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ศึกษาสภาพการคา้ วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวกมัพูชา 

   พกัท่ี Empress Angkor Resort & Spa หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   ปราสาทบันทายศรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-นครวดั 

๐๖.๐๐ น. ปลุกท่านผู้มีเกยีรติทางโทรศัพท์(Morning Call) 
๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
๐๘.๐๐ น. *** สัมผสัความอลงัการแห่งมหาปราสาทบายน ภายในนครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดทา้ยและเป็น 
   เมืองท่ีเขม้แขง็ท่ีสุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาข้ึนในปลายค.ศ.ที ่12 โดย พระเจ้าชัยวรมันที ่7  
   มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ี 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือของ นครวดั ภายในเมืองมี 
   ส่ิงก่อสร้างมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ และท่ีสร้างโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 และรัชทายาท ใจกลาง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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   พระนครเป็นปราสาทหลกัของพระเจา้ชยัวรมนั เรียกวา่ ปราสาทบายน และมีพื้นท่ีส าคญัอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 

รายลอ้มพื้นท่ีชยัภูมิถดัไปทางเหนือประตูทางเขา้นครธมดา้นใตจุ้ดเด่นท่ีสุดคือทางเขา้ดา้นใต ้ท่ีมี 
   ลกัษณะเป็นหนา้ 4 หนา้ ก่อนจะเขา้สู่บริเวณน้ี จะเป็นแถวของยกัษ ์(อสูร) ทางดา้นขวา และเทวดา 
   ทางดา้นซา้ย เรียงรายแบกพญานาคอยูส่องขา้งสะพาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งโตนเลจตุัมุข    

***  น าชม ปราสาทตาพรหม ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นวดัใน
พุทธศาสนาและเป็นวหิารหลวงในสมยัพระเจา้
ชยัวรมนัท่ี 7 ทางเขา้ประกอบดว้ยโคปุระชั้นนอก
และชั้นใน บริเวณผนงัท่ีอยูเ่ช่ือมระหวา่งโคปุระ
ชั้นนอกและชั้นในมีการสลกัภาพตามคติธรรมของ
พุทธศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้าง
ข้ึนในปี พ.ศ. 1729 เพือ่อุทิศใหแ้ก่พระราชมารดาของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 คือพระนางชยัราชจุฑามณีผู ้
เปรียบประดุจกบัพระนางปรัชญาปรมิตา ซ่ึงหมายถึงเม่ือพระองคเ์ป็นอวตารของพระโพธิสัตวอ์วโลกิ
เตศวร พระราชมารดาของพระองคจึ์งเปรียบดงัพระนางปรมิตาเช่นกนั 

*** น าท่านชม ปราสาทนครวดั ซ่ึงก่อสร้างในรัชสมยัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ในพุทธศตวรรษท่ี 17  
   (พ.ศ. 1650 – 1693) จุดประสงคเ์พื่อสร้างอุทิศถวายแก่พระวษิณุเทพในศาสนาฮินดูหรือศาสนา 
   พราหมณ์ และยงัใชเ้ป็นราชสุสานเก็บพระศพของพระองค ์ดว้ยเหตุน้ีมหาปราสาทนครวดัจึงถูก 
  
  
 
 
 
 
 

สร้างใหห้นัหนา้ไปทางทิศตะวนัตก ต่างจากปราสาทอ่ืนๆ ท่ีจะหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเสียเป็น 
ส่วนใหญ่ พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ทรงครองอาณาจกัรขอมระหวา่งปี พ.ศ.1656–1693 รวม 37 ปี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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   หลงัส้ินรัชกาลของพระองค ์กษตัริยข์อมองคต่์างๆ ท่ีข้ึนครองราชยย์งัคงมีการก่อสร้างปราสาท แต่ 
   ไม่มีปราสาทใดเลยจะยิง่ใหญ่ไปกวา่มหาปราสาทนครวดัแห่งน้ี นครวดัไม่ใช่เป็นเพียงส่ิงก่อสร้างท่ี 
   มีขนาดใหญ่ท่ีสุดและสูงส่งเลิศเลอในบรรดาปราสาทขอมทั้งหมดเท่านั้น แต่ยงัเป็นเมืองในตวัของ 
   มนัเองดว้ย นัง่คือมีฐานะเป็นทั้งเมืองหลวง และศาสนสถานประจ ารัชกาลของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2  
   ท่ีสร้างอุทิศถวายแก่พระวษิณุ ส่วนนอกสุดของนครวดักั้นดว้ยคูเมืองขนาดใหญ่ ยาว 1.5 ก.ม. 
   กวา้ง 1.3 ก.ม. มีพื้นท่ีทั้งหมดเกือบ 2 ต.ร.กิโลเมตร การวางผงัของปราสาทท่ีไม่เหมือนปราสาท 
   อ่ืน สังเกตไดจ้ากโคปุระทางทิศตะวนัตกของก าแพงนอกสุดจะมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและใหญ่กวา่โคปุระ 
   อีก 3 ทิศ  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโตนเลสาบ (แบบบุฟเฟ่ต์)พร้อมชมศิลปการร่ายร าการแสดงสไตล์เขมร  

หลงัอาหารสามารถเดินชมตลาดไนทไ์ดต้ามอธัยาศยั 

    พกัท่ี Empress Angkor Resort & Spa หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง    เสียมเรียบ– ด่านช่องสะง า (จังหวดัศรีสะเกษ)  

๐๗.๐๐ น. ปลุกท่านผู้มีเกยีรติทางโทรศัพท์(Morning Call) 
๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
๐๙.๐๐ น.     ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัสู่ด่านช่องสะง า 
๑๒.๐๐ น.  เดินทาง ถงึด่านช่องสะง า น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งกมัพูชาและประเทศไทย  จนสมควรแก่เวลา

เดินทางกลบัสู่จังหวดั...................................  โดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหตุ. บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายการตามความเหมาะสมในการเดินทาง โดยมิแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ อนั
เน่ืองมาจากเหตุสุดวสิัย  แต่จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


