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กำหนดกำรเดินทำง

23-25 ก.ย. 59
22-24 ต.ค. 59 (วันปิ ยมหำรำช)
11-13, 25-27 พ.ย. 59
3-5 ธ.ค. 59 (วันพ่อแห่งชำติ)
10-12 ธ.ค. 59 (วันรัฐธรรมนูญ)

รำคำ
ผูใ้ หญ่

รำคำเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

รำคำเด็ก
(ไม่มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

6,900.-

6,900.-

6,900.-

3,500.-

**8 ท่ำนออกเดินทำงไม่มีหวั หน้ำทัวร์**
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วันแรก
05.00 น
05.30 น.
09.00 น.
12.00 น.
13.30 น.

คา่

วันที่สอง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสำบ-ตลำดไนท์มำเก็ต
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถปรับอากาศ พร้อมบริการอำหำรเช้ำแบบปิ กนิ คบนรถ
เดินทางถึงด่านปอยเปต จากนั้นนาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านปอยเปต ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ ซึ่ง
ถนนปั จจุบนั ลาดยางเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเดินทางสูเ่ มืองเสียมเรียบด้วยความสะดวกสบาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ โตนเลสำบ (ทะเลสำบเขมร) ล่องเรือชมความยิง่ ใหญ่ กว้างขว้าง สุดสายตาซึ่งได้ชื่อว่า
เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ าหลากน้ าท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง
10 เมตร โตนเลสาบคลอบคลุมพื้ นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กาปงธม, กาปงชะนัง, โพธิสตั ว์ , พระตะบอง และ
เสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พกั อาศัยอยูก่ ลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร หลังอาหารคา่ ให้อิสระท่านได้เลือกซื้ อสินค้า และชมตลาดคา่ ของชาว
เสียมเรียบ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิ ยมมาเดินซื้ อของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ไม้แกะสลัก เสื้ อลายนครวัต และสปา
ปลา เป็ นต้น ที่ตลาด Angkor night market .
พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )
ปรำสำทบันทำยสรี-ผ่ำนชมปรำสำทแปรรูป- ปรำสำทตำพรม-นครธม (ปรำสำทบำยน)–นครวัดชมโชว์ระบำอัปสร
รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
เดินทางไปชม ปรำสำทบันทำยสรี (Banteay Srei) ระหว่างทางผ่านชม ปรำสำทแปรรูป เป็ นเทวสถานใน
ศาสนาอินดูลทั ธิไลวนิ กาย เป็ นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็ นชั้น เป็ นที่ประดิษฐาน ศุวลึงค์ไว้ที่องค์ประธาน
นาชม ปรำสำทบันทำยสรี ซึ่งสร้างในพ.ศ 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่งเป็ นพราหมณ์นักปราชญ์ในรัชสมัยพระ
เจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็ นราชโอรสจึงขึ้ นครองราชย์
แทนตัวปราสาทสร้า งในแนวราบ เป็ นปราสาทหลัง เล็ กๆกลุ่ ม หนึ่ ง สร้า งด้วยหิ นทรายสี ชมพู ดูสดใสไม่มี
ปราสาทใดเหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็ นปราสาทแห่งความรักชาวฝรัง่ เศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ ว่า ‘’
รัตนชำติแห่งศิลปะขอม“ การแกะสลักลวดลาย จึงดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลักส่วนมาก
จะเปนเรื่องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์ ) อย่างงดงามมาก โคปุระของปราสาทบันทายสรีมี
ลวดลายงดงามมาก จาหลักเป็ นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นัก
เข้าไป จะเป็ นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างทางปั กด้วยเสานางเรียง ทาด้วยหินทรายเช่นกันห่างเป็ น
ระยะๆ ถัดออกไปเป็ นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้ นที่ออ้ มไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบันทายสรี
หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้ อมแห่งสตรี" ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง "ศรี " แปลว่า
ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า "ป้ อมที่สวยงาม" ชม ปรำสำทตำพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729โดยพระเจ้า
ชัยวรมันที่7เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็ นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของ
ไทย ตั้งอยู่กลางป่ าและมีแมกไม้ปกคลุม ปราสาทหลังนี้ มีรากไม้ขนาดมหึม าขึ้ นปกคลุมหลังคาปราสาทหลาย
แห่ ง ซึ่ ง เป็ นจุ ด สนใจที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย งใฝ่ ฝั น อยากมาบัน ทึ ก ภาพเก็ บ ไว้ และที่ นี่ ยัง เคยเป็ นสถานที่ ถ่ า ยท า
ภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพำนนำครำช ซึ่งด้านหนึ่ งเป็ นศิลาสลักเป็ นรูปเทวดา
กาลังฉุ ดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่ งเป็ นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็ น
สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริยเ์ ขมรใช้เป็ นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอด
เป็ นรูปพระโพธิสตั ว์หนั พระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปรำสำทบำยน ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม
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คา่
วันที่สำม
เช้า
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย
15.00 น.

20.00 น.

เป็ นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุก
หลังจะแกะเป็ นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็ นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ ง 4 ทิศ ใบ
หน้าหนื อยอดปราสาทบายนที่ปรากฏอยูท่ วั ่ ทั้งปราสาทซ้า ๆ กัน ถึง 216 หน้า ๆ นี้ รวมทั้งที่โคบุระของกาแพง
เมืองพระนคร เชื่อว่าเป็ นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมีรอยยิ้ มแบบบายนคือ ยิ้ มแบบมีเมตตา
กรุณา ผ่านชม ปรำสำทบำปวน ซึ่งเป็ นปราสาทที่ต้งั อยู่ในส่วนของพระราชวัง มีทางเดินเป็ นสะพานหินที่ทอด
ยาวจากประตูทางเข้าไปยังตัวมหาปราสาท ผ่านชม ปรำสำทพิมำนอำกำศ สร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้น
แบบปิ รามิด ชั้นบนสุดสร้างด้วยหินทราย และยังเป็ นที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจาวัน ถัดไปไม่ไกลนักจะเป็ น
ที่ต้งั ของสระสรง ซึ่งอยูด่ า้ นเหนื อของพระราชวัง สระสรงแห่งนี้ จะแยกกันระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ าย ผ่านชม ศำล
พระเจ้ำขี้ เรื้ อน ซึ่งด้านหน้าและด้านหลังกับผนั งทั้ง 2 ด้าน แต่งด้วยหินทรายและลายปูนปั้ นเป็ นเทพอัปสร
และอสูรเป็ นชั้นๆ เป็ นภาพที่ งดงามมาก พลาดไม่ได้ที่จะต้องชมพลับพลาช้างหรือบัลลังก์ชา้ ง ซึ่ งฐานของ
พลับพลาสร้างด้วยหินจาหลักเป็ นรูปการจับช้างและครุ ฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็ นสถานที่ กษัตริยน์ ั ง่
ทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ จากนั้นชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
ปรำสำทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุ ษย์ และ
ถือว่าเป็ นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขี้ นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุ
ริ ยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุท ธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนั บหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนู นตา่ การกวน
เกษี ยรสมุทร ซึ่งเป็ นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของ
พระเจ้า
สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็ นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร พร้อมชมกำรแสดงนำฎศิลป์ พื้ นเมือง (ระบำอัปสรำ)
พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )
วัดใหม่-องค์เจ็ก องค์จอม-ช้อปปิ้ งตลำดซำจ๊ะ ปอยเปต-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระคู่บา้ นคู่เมือง ที่ชาวเสียมเรียบเสียมเรียบนับถือเป็ นอย่างมาก จากนั้น
นาชม วัดใหม่ (วัดทไม) เป็ นที่ รวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และเรื่องราวที่ เกิดขึ้ นในยุคเขมรแดงที่
พลพต ผูน้ าเขมรแดงปกครอง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลำดเมืองเสียมเรียบ (ตลาดซาจ๊ะ) ให้ท่านได้ ช้อป
ปิ้ งซำจ๊ะ เลือกซื้ อสินค้าที่ท่านถูกใจ ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน เวลาพอสมควรแล้วนาท่านเดินทางสู่ ปอยเปต
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ออกเดินทางต่อสู่ด่านปอยเปต เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออก– เมืองเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว อิสระช้อปปิ้ งที่ตลาดโรงเกลือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้าราคาถูกมากมาย
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ....

*****************************************************
หมำยเหตุ :

1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
2. มิได้ระบุที่นัง่ บนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นัง่ ได้เลย
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กำหนดกำรเดินทำง

23-25 ก.ย. 59
22-24 ต.ค. 59 (วันปิ ยมหำรำช)
11-13, 25-27 พ.ย. 59
3-5 ธ.ค. 59 (วันพ่อแห่งชำติ)
10-12 ธ.ค. 59 (วันรัฐธรรมนูญ)

รำคำ
ผูใ้ หญ่

รำคำเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

รำคำเด็ก
(ไม่มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

6,900.-

6,900.-

6,900.-

3,500.-

***อัตรำค่ำบริกำรสงวนสิทธิ์เฉพำะผูถ้ ือพำสปอร์ตไทยเท่ำนั้น
อัตรำค่ำบริกำรรวม
 ค่าห้องพักจานวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตลอดเส้นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยำยภำษำไทย
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่ำ STAMP V.I.P. ด่ำนไทย 100 บำท
 ค่ำ STAMP V.I.P. ด่ำนเขมร 300 บำท
 ค่าประกันชีวิต ( วงเงิน 200,000 บาท )
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
 ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศกัมพูชำ 1000 บำท (กรณีเป็ นชำวต่ำงชำติ)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ หรือนอกเหนื อจากโปรแกรม
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ไกด์เขมร และคนขับรถ
เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทำงไทย ส่งเอกสำรก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ ส่งเอกสำรก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 ใบ

รหัสทัวร์ : THH5-BUS-KH-23SEP-12DEC16
กรุณำส่งเอกสำรก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน ทำกำร
**8 ท่ำนออกเดินทำงไม่มีหวั หน้ำทัวร์ไทย**
**15 ท่ำน มีหวั หน้ำทัวร์ไทย**
เงื่อนไขกำรจอง

1. มัดจาท่านละ 3,000 บำท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

กำรยกเลิก**กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง****ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินใดๆ
ทั้งสิ้ นทุกกรณี**
***บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ค่าเงินบาท)***

