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เทีย
่ วนครวัด นครธม
ั ผัส 1 ใน 7 สง่ิ มหัศจรรย์ของโลก
สม

ตลาดโรงเกลือ - ปอยเปต - ศรีโสภณ - โตนเลสาบ
บันทายศรี - ปราสาทตาพรม -ปราสาทบายน - นครวัด
้
นครธม - เขาพนมบาแค็ง - ชอปปิ
้ งตลาดซาจ ้ะ
ั ้ 8 ล ้อ)
3 วัน 2 คืน (เดินทางโดยรถโค ้ชปรับอากาศ VIP 2 ชน
ี เวลาเข ้าแถวนาน
ผ่านด่านแบบ VIP ไม่เสย
วันที่หนึ่ ง
ตลาดโรงเกลือ – ปอยเปต – ศรีโสภณ – โตนเลสาบ – เสียมเรียบ
( เช้า/กลางวัน /เย็น )
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับท่านพร้อมออกเดินทางสู่ อรัญประเทศโดยรถโค้ชปรับ
อากาศ VIP แบบ 2 ชัน้ 8 ล้อ บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนรถ
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09.00 น.

รับคณะที่ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว จากนัน้ นาคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝัง่ ไทย และกัมพูชา แล้วเดินทางต่อ
โดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี มุ่งหน้าส่เมืองเสียมเรียบ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6 ระยะทางราว 156 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2-2.5 ชัว่ โมง

กลางวัน

ถึงเมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (1) หลังอาหารนาท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พกั อิสระทาภาระกิจ
ส่วนตัว จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ โตนเลสาบ ซึง่ เป็ นทะเลสาบนา้ จืดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพนั ธ์
ปลาชุกชุมมากทีส่ ุด ชมวิถชี วี ติ ชาวเรือกว่า 5,000 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลกว้าง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถงึ 5 จังหวัด ใน
ชุมชนมีครบทัง้ โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหาร และร้านขายของชาลอยนา้ ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมือง
เสียมเรียบตามเส้นทางเดิมที่มรี ะยะทาง 14 กม. จากนัน้ ก็ตรงไปยังทางอุทยานปราสาทขอม เพื่อขึ้นไปบนเขาพนมบาเค็ง
เพือ่ รอชมพระอาทิตย์ตก ซึง่ ปราสาทพนมบาเค็ง ถือได้ว่าเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในเมืองเสียมเรียบ ช่วง
เย็นๆจึงมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาทีน่ ่ีกนั มาก

เย็น

บริการอาหารเย็นทีภ่ ตั ตาคาร (2) หลังอาหารเย็น นาท่านกลับเข้าสู่ท่พี กั
โรงแรม DESIRE BOUTIQE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ขอเชิญทุกท่านอิสระนอนพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เสียมเรียบ – บันทายศรี – ตาพรหม – บายน – นครวัด – นครธม

เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (3) หลังอาหารเช้านาท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทบัน

( เช้า/กลางวัน /เย็น )

ทายสรี ซึ่งเป็ นปราสาทหินทรายขนาดเล็กสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด ซึ่ง
ปราสาทแห่งนี้เป็ นที่เลื่องลือในความสวยงามของการแกะสลักลวดลายอันอ่อนช้อย
ลงบนหินทรายสีชมพูเป็ นงานละเอียดวิจิตรบรรจงที่สุดและได้รบั การยกย่องให้เป็ น เพชรนา้ เอก หรือ รัตนชาติ แห่ง
ศิลปะเขมร จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองนครธม ทางด้านทิศใต้โดยข้าม สะพานชักนาคดึกดาบรรพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยเหล่า
เทพและอสูรกาลังยุดนาค ตอนกวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้นา้ อมฤต เชิญท่านถ่ายรูปกับซุม้ ประตูเมืองซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นรูป
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ใบหน้าของพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรสมันตมุขหรือท้าวจตุโลกบาล แล้วนาท่านชมกลุ่มปราสาทบริวารในเขตเมืองนครธม
เช่น ปราสาทบาปวน, พิมานอากาศ, พระเจ้าขี้เรื้อน, ลานพระยมหรือระเบียงช้าง ซึง่ เป็ นลานสมโภชน์, ลานสวนสนาม และ
ตัดสินคดีความต่างๆ และตื่นตาตื่นใจกับความแปลกมหัศจรรย์ท่ี ปราสาทบายน ซึ่งบนยอดปราสาทแต่ละยอดได้สลัก
เป็ นรูปใบหน้าขนาดใหญ่ทงั้ 4 ทิศ จานวน 54 ยอด รวม 216 หน้า แต่ละหน้ามีรอยยิ้มที่มมุ ปาก เรียกว่า รอยยิ้มแห่ง
บายน สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็ นเป็ นใบหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึง่ เป็ นผูส้ ร้างปราสาทแห่งนี้
12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (4) หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าชม ปราสาทตาพรหม ซึ่งเป็ นวัดในพระพุทธศาสนา
สร้างตามแบบวัดเขมรในยุคสุดท้าย ภายในบริเวณปราสาทร่มรื่นด้วยต้นไม้ดึกดาบรรพ์อายุนบั ร้อยปี มีรากไม้ขนาดใหญ่
อันมหึมาปกคลุมและชอนไชตามช่องว่างของก้อนหินขนาดใหญ่แต่ละก้อน ดูน่า
เกรงขาม เหมือ นเมือ งต้อ งคาสาป และน าท่ านเข้าชมความยิ่ง ใหญ่ อลัง การ
ตระการตาของ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่โดยมหา
ปราสาทแห่งนี้มคี วามสาคัญที่สุดในกลุ่มโบราณสถานต่างๆ ของอาณาจักรขอม
ซึง่ ในการก่อสร้างได้ใช้แรงงานนับแสนคน ใช้แรงงานช้างเพื่อลากหินกว่า 4,000 เชือก วิศวกรโบราณกว่า 3,000 คน และ
ช่างสถาปนิกกว่า 5,000 คน นาท่านเดินผ่านสะพานนาคราชอันเปรียบประดุจสะพานรุง้ สู่สรวงสวรรค์ ตื่นตาตื่นใจกับความ
งดงามของภาพแกะสลักนางอัปสรา ที่ยกั ย้ายท่วงท่าดู ร่าเริงมีชีวิตชีวา อยู่บริเวณตลอดแนวผนังรอบๆ ปราสาท และ
ใบหน้าโคปุระทุกๆ ชัน้ จานวน 1,600 นาง ชมภาพแกะสลักนู นตา่ อันงดงามที่บอกเล่าเรื่องราวของพระนารายณ์อวตาลใน
ปางต่างๆ ภาพกองทัพทหารแห่งกรุงสยามหรือที่เรียกว่า เสียมกุก จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตวั เมืองเสียมเรียบ

เย็น

บริการอาหารเย็นทีภ่ ตั ตาคาร (5) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองต่างๆ อาทิเช่น การแสดงโขน การร่ายราของเหล่านางอัปส
รา เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านกลับเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม....
ขอเชิญทุกท่านอิสระนอนหลับพักผ่อน หรือจะไปยา่ ราตรีกเ็ ชิญได้ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เสียมเรียบ – สระบาราย – ตลาดซาจ๊ะ – ปอยเปต

เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (6) หลังอาหารนาท่านเข้าชม สระบารายตะวันตก
เขื่อนนา้ สมัยโบราณที่ขุดด้วยมือมนุ ษย์โดยใช้แรงงานมากกว่า 5,000 คน ใช้
เวลา 5 ปี ล้อมรอบด้วยคันหินลึกประมาณ 5 เมตร สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวร

( เช้า/กลางวัน )
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มันที่ 3 หรือพระเจ้าอิรวรมัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 650 เอเคอร์ จากนัน้ กลับเข้าสู่ตวั เมืองเพื่อช้อปปิ้ งที่ตลาดเก่า ตลาดซา
จ๊ะ ขอเชิญท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝากและของที่ระลึก อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้อยืด หินแกะสลัก
เครื่องจักสาน และปลากรอบชนิดต่างๆทีเ่ ลือ่ งชื่อ เป็ นต้น
กลางวัน

บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (7) หลังอาหารออกเดินทางต่ อสู่ด่านปอยเปต ระหว่างทางแวะชม วัดศุภมงคล
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้านที่เก็บกระดู กของชาวเขมร เป็ นอนุ สรณ์แห่งความสู ญเสียของมวลมนุ ษยชาติ ในช่วงสงครามล้าง
เผ่าพันธุ ์ เดินทางถึงด่านปอยเปต เชิญท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่รี า้ นจาหน่ายสินค้าดิวตี้ฟรี
และอิสระเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมบ่อนคาสิโน ได้เวลาพอสมควรนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า -ออกเมืองทัง้ กัมพูชา
และไทย กลับเข้าสู่ฝงั ่ ไทย (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

21.00 น

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

มีเตียงเสริม

ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่ าน
เดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

17 – 19 ก.ค. 59

6,900

6,900

5,900

1,500

12 - 14 ส.ค. 59

6,900

6,900

5,900

1,500

23 – 25 ก.ย. 59

6,900

6,900

5,900

1,500

22 – 24 ต.ค. 59

6,900

6,900

5,900

1,500

3 – 5 ธ.ค. 59

6,900

6,900

5,900

1,500

10 – 12 ธ.ค. 59

6,900

6,900

5,900

1,500
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31 ธ.ค – 2 ม.ค 60

7,900

7,900

อัตราค่าบริการนี้ รวม :

6,900

1,500

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม :

 รถบัสปรับอากาศนาเทีย่ วในกัมพูชาตลอดการเดินทาง

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ

 ค่าเรือล่องไปชมโตนเลสาบ

 ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มทีส่ งั ่ ทานเพิม่ เอง

 ค่าทีพ่ กั โรงแรมรวม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีบริการหัก ณ ทีจ่ ่าย 3 %

 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการทุกมื้อ

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถโดยเฉลีย่ ท่านละ 100

 ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามระบุในโปรแกรม

บาท/วัน/คน ส่วนไกด์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ

 ค่าธรรมเนียมผ่านด่านทุกแห่ง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุเพือ่ การเดินทาง 500,000-1,000,000
ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์

*หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง*
หมายเหตุ
1.

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ไี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ี ทางบริษทั ฯ

ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมด หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ ถ้าต้องการ
2.

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
3.

เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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การยกเลิก
การยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทางมิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน ไม่ว่าในกรณี ใดๆ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
การชาระเงิน

มัดจาท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทาง 20 วัน

