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"อยากเหน็นครวัด และพักผอนภายใน 48 ชัว่โมง" คอืโจทยของทรปินี้ รูตัวอกีทเีอดเิตอรสาวของเรากจ็องตัว๋
และที่พัก พรอมออกเดนิทางไปเสยีมเรยีบแบบโซโล

เพยีงหนึ่งชัว่โมงจากดอนเมอืงกถ็งึเสยีมเรยีบ เชค็อนิแลวบอกที่โรงแรมใหเตรยีมไกดภาษาอังกฤษพรอมรถตุก
ตุกสาํหรับวันรุงขึ้นที่จะไปผจญภัยสไตล Lara Croft

แลวกป็รับอารมณเปนโหมดฮอลเิดย จบิเบยีรทองถิ่นยี่หอ Angkor กอนนอนเอาแรงพรอมลยุ

เดนิทางไปโรงแรมดวยรถตุกตุก หรอื Remork เริ่มการผจญภัยอยางเปนทางการ

เตรยีมพรอมแตเชาแลวออกเดนิทางไปกับรถตุกตุก โดยมไีกดคอยอธบิายถงึเมอืงเสยีมเรยีบ ซื้อ 1 day pass
เพื่อชมโบราณสถานในราคา 20 USD แลวกเ็ริ่มดวยปราสาทนครธม ตอดวยปราสาทบายน แลวกลับเขาเมอืง
เพื่อทานอาหารกลางวันและ งบีที่โรงแรมเอาแรงสักหนอย กอนเดนิทางไปรับพลังจาก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกอยาง นครวัด ซึ่งไมตองการคาํบรรยายใดๆเลย ที่จะเพยีงพอถงึความยิ่งใหญของอาณาจักรที่สรางขึ้น
มาจากความศรัทธากวาพันปกอน

เดนิชมนครวัดพรอมรับเรื่องราวในประวัตศิาสตรจากไกดของเรา ถายรปูกับภาพสลักนางอัปสราที่มมีากกวา
2000 ภาพรอบๆนครวัด และแตละภาพกไ็มเหมอืนกันเลย

MOST  SHARED  THIS  WEEK

VIEW ALL

FASHION ELLESTERS BEAUTY & HEALTH LIFESTYLE & CULTURE HAPPENINGS ELLE SIGNATURE IN THE MAGAZINE ELLE TV

TRAVEL

TRAVEL APR 21 2015

HACKING SIEM REAP
1

HACKING SIEM REAP

NUTTIKA ROMT

http://ellethailand.com/lifestyles/index/lifestyle-and-culture
http://ellethailand.com/
http://ellethailand.com/ellesters/detail/NUTTIKA
http://instagram.com/ellethailandofficial
http://ellethailand.com/lifestyles/detail/HACKING-SIEM-REAP
javascript:void(0)
http://ellethailand.com/signatures
http://ellethailand.com/happenings
http://truehits.net/stat.php?login=elle
http://ellethailand.com/ellesters/detail/AEY-PANNATORN
http://ellethailand.com/ellesters/index
https://www.pinterest.com/ellethailand/
javascript:void(0)
http://ads3.bangkokpost.co.th/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5333__zoneid=1077__cb=d04602ef10__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ellethailand.com
http://ellethailand.com/ellesters/detail/ROMT
http://ellethailand.com/ellesters/detail/Bom-Plengpanich
http://ellethailand.com/lifestyles/detail/HACKING-SIEM-REAP
http://ellethailand.com/lifestyle/detail/HACKING-SIEM-REAP
http://ellethailand.com/ellesters/index
http://ellethailand.com/tvs/index/elle-tv
http://ellethailand.com/beauty_healths
http://ellethailand.com/lifestyles/detail/HACKING-SIEM-REAP
http://ellethailand.com/magazines/index/in-the-magazine
http://ellethailand.com/lifestyle/detail/LIVE-LOVE-AND-WONDERFRUIT
http://ellethailand.com/lifestyles/detail/HACKING-SIEM-REAP
https://www.facebook.com/ellethailandmagazine


ความยิ่งใหญและสถาปตยกรรมของนครวัด

เอดเิตอรของเราลองทาํทาราํตามนางอัปสราที่สลักอยูในนครวัด



เราจบทัวรนครวัดชวงแดดรมลมตก กลับไปพักที่โรงแรมกอนจะออกไปหาอะไรอรอยๆ และเดนิเลนดผููคนเคลา
คอ็กเทลแถวๆ Pub Street ปดทายดวยการเที่ยวคลับที่นี่ สนกุไปอกีแบบ

บรรยากาศของคลับบรเิวณ Pub Street

วันรุงขึ้นขอใหรางวัลตัวเองดวยการตื่นสายสักหนอย กอนจะเขาเมอืงไปเดนิเลนดผููคน ซื้อผาซิ่นในตลาดเกา
ตอรองราคากับแมคา แลวลองใชบรกิารสปาชื่อดังของที่นี่อยาง Bodia Spa ที่มกีารตกแตงสวยงามและมี
เทคนคิการนวดแบบเฉพาะตัวที่ประทับใจสดุๆ

พักจบิกาแฟที่คาเฟนารักๆ เขยีนโปสการดสงหาคนพเิศษ กอนจะเดนิทางไปสนามบนิเสยีมเรยีบ จบทรปิสัน้ๆ
ชวงวคีเอนดที่มทีัง้ประสบการณผจญภัยเลก็ๆ อาหารอรอยๆและการพักผอนในที่ใหมๆ ทาํใหสดใสไดอกีเยอะ

Siem Reap's Can't Miss List!

Haven Training Restaurant: รานอาหารที่เกดิขึ้นจากความตัง้ใจของคูสามภีรรยาชาวสวสิ ที่เหน็วาเดก็ทอง
ถิ่นที่อยูในบานเดก็กาํพรา ตองมอีาชพีหาเลี้ยงตัวเองได เมื่อพวกเขาตองออกมาใชชวีติขางนอก Sara และ
Paul Wallimann จงึเปดรานอาหารนี้ และฝกฝนเดก็ๆใหทาํอาหาร ใหพดูภาษาอังกฤษและทาํงานบรกิารเปน
โดยมทัีง้อาหารทองถิ่นและอาหารยโุรป เราไปลองมาแลวบอกเลยวาเดด็ ใครสนใจจะไปลองชมิอาหารที่รานนี้
แอลแนะนาํใหจอง เพราะเตม็เรว็สดุๆ www.havencambodia.com หรอือเีมลไปที่
eat@havencambodia.com



Haven Training Restaurent ที่ทาํใหเราอิ่มทองและอิ่มใจ

Miss Wong: สรปุใหคณุเลยวานี่คอืบารที่เกที่สดุของเสยีมเรยีบ ทัง้การตกแตงที่ชวนใหนกึถงึคํ่าคนืในเซี่ยงไฮ
เสยีงเพลงที่เปดคลอบรรยากาศอยางลงตัว และเครื่องดื่มที่นอกจากเดด็แลว ราคายังดแีบบไมนาเชื่อ แอล
แนะนาํใหคณุแวะมาที่นี่ ลองชมิ Infused Gin Cocktails ที่เปนทเีดด็ของราน กอนจะออกไปลยุราตรตีอที่ Pub
Street ใกลๆกัน www.misswong.net



Miss Wong รานที่ทาํใหเราหลดุไปอกีโลกหนึ่ง ทัง้การตกแตงและคอ็กเทลเดด็ๆ

Sister Srey Cafe: อยากนัง่จบิกาแฟ ดผููคน ทานขนมและสมทูตี้อรอยในวันแดดจัด คาเฟเลก็ๆ ที่มวีวิแมนํ้า
แหงนี้ เหมาะที่สดุ แถมยังเปนคาเฟที่เกดิขึ้นจากความตัง้ใจของสองสาวชาวออสเตรเลยี ที่มาเที่ยวแลวอยาก
ใหโอกาสที่ดกีับคนทองถิ่น พวกเธอจงึเปดคาเฟ จางคนทองถิ่นมาทาํงาน สอนงาน และสอนภาษา คาเฟนี้ปด
ตอนเยน็ เพราะพนักงานจะไดไปเรยีนภาคคํ่า เพื่อชวีติที่ดขีึ้น กระชบินดินงึวา Flat White อรอยไมแพที่อังกฤษ
และ Raw Vegan Cheesecake กเ็ดด็มากเชนกัน https://www.facebook.com/sistersreycafe



Flat White และ Raw Vegan Passion Fruit Cheesecake จาก Sister Srey ที่เราหลงรัก

#TravElle Siem Reap Tips: 

Around the temples

- แตงตัวใหรัดกมุ ทอนลางตองคลมุเขา ทอนบนตองคลมุไหล เตรยีมไปใหพรอม

- รองเทาแนะนาํเปนผาใบ เพราะมบีางสวนของปราสาทที่ตองปนปาย 

- เพราะมเีวลาจาํกัด ใชไกดดทีี่สดุ ไกดที่นี่มคีวามรูดานประวัตศิาสตรอยางลกึซึ้ง พาเราไปทางที่เลี่ยงทัวรกลุม
ใหญ แถมชวยถายรปูไดดวย งานนี้ Selfie Stick ไมตอง

Money and tipping

- แลก US Dollar มา ดทีี่สดุ เตรยีมแบงคยอยมาเยอะๆ จะไดไมมปีญหาเวลาจับจาย

- อยาลมืทปิ สนินํ้าใจเลก็ๆนอย ชวยสรางรอยยิ้มใหคนบรกิารไดเยอะ เราจะไดรับการใสใจดแูลที่ดี

Going Solo

- ถงึสนามบนิ ซื้อ Sim Card พรอมอนิเตอรเนททันท ีจะไดตดิตอโรงแรม หรอืที่บานไดสะดวก

- มสีตติลอดเวลา พยายามจาํทางใหได ระวังตัวแบบพอดีๆ แตงตัวใหเกแตไมโป หามลมืทาครมีกันแดดเดด็
ขาด เพราะที่นี่แดดแรงไมเบา

- เปดใจ คยุกับคนทองถิ่น และแลกรอยยิ้มกับพวกเขา เพื่อประสบการณใหมๆในชวีติ

 

ดจิทิัลแอลสัญญาวาจะพาคณุไปรับประสบการณใหมๆจากการทองเที่ยว ใหสดใสและมพีลังตลอดทัง้ป
แนนอน
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