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ขอนำท่ำนเยือนประเทศกัมพูชำ ย้ อนรอยตำนำนแห่งอดีตที่น่ำสนใจ ศึกษำประวัติศำสตร์อำรยธรรมเก่ำแก่มำนำน
นับ 1,000 ปี สัมผัสดินแดนสงครำมแห่งอดีตอันขื่นขมร้ ำวรำน และวิถชี ีวิตควำมเป็ นอยู่อนั เรียบง่ำยของชำวกัมพูชำ เสมือน
หนึ่งมรดกอันลำ้ ค่ำมำกมำย สบำยใจและปลอดภัยในกำรเดินทำงท่องเที่ยว บริกำรด้ วยควำมประทับใจ ผู้บุกเบิกเส้ นทำง
GATE WAY INDOCHINA ที่ชำนำญเส้ นทำงอินโดจีน ทำงรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่นำ้ โขง เป็ นพิเศษ
กำหนดกำรเดินทำง

ว ันแรก

06.00 น.
09.30 น.

12.30 น.

มค.-ธค.60

ท่ำนละ 8,900 บำท

ี มเรียบ-พระองค์เจก พระองค์จอม-ว ัดใหม่
กรุงเทพฯ-ปอยเปต-เสย
ล่องเรือโตนเลสำบ

พร้ อมกันที่จุดนัดพบ จำกนั้นออกเดินทำงสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว โดยรถตู้ปรับอำกำศ
ถึง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ วนำท่ำนเดินทำงสู่ปอยเปต ชำยแดนไทย-กัมพูชำ ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ ำ
เมืองฝั่งไทย-กัมพูชำ จำกนั้นเปลี่ยนรถเป็ นรถปรับอำกำศฝั่งกัมพูชำ นำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองเสียบเรียบ
ตำมถนนหมำยเลข 6 ผ่ำนเมืองศรีโสภรณ เมืองกรอลัน ซึ่งสภำพถนนลำดยำงอย่ำงดี ระยะทำง 154
กิโลเมตร ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงำมระหว่ำงทำง
ถึงจังหวัดเสียมเรียบ นำท่ำนรับประทำนอำหำรอำหำรกลำงวันร้านโตลเลแม่โขง หลังอำหำรนำสักกำระ
พระองค์เจก พระองค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้ำนคู่เมืองชำวเสียมเรียบมำช้ ำนำน และชำวกัมพูชำให้
ควำมเคำรพนับถือกันมำก แล้ วเดินทำงสู่วดั ใหม่ ชมหัวกะโหลกมำกมำยในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครอง
และกำรฆ่ำล้ ำงเผ่ำพันธุท์ ่วี ดั ใหม่ จำกนั้นนำท่ำนล่องเรือชมทะเลสาป ทะเลสำบนำ้ จืดที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชีย
มีควำมกว้ ำง 70 กม. และมีควำมยำว 170 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้ วย พระตะบอง กัมปง
ธม กำปงชนัง โพธิ์สตั ว์ เสียมเรียบ ชมวิถชี ีวิตและควำมเป็ นอยู่ของหมู่บ้ำนชำวประมงในโตลเลสำป ชม
บรรยำกำศยำมเย็นและอำทิตย์ลำลับขอบฟ้ ำ ได้ เวลำสมควรกลับขึ้นฝั่ง
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18.30 น.

ว ันทีส
่ อง

06.30 น.
07.30 น.

เที่ยง
บ่ำย

รับประทำนอำหำรค่ำร้านมะลิองั กอร์ พร้ อมชมการแสดงนาฎศิลป์ พื้ นเมือง(ระบาอัปสรา) หลังอำหำร
พักผ่อนอิสระ พักโรงแรม SMILLING HOTEL AND SPA หรือ ANGKOR HOLIDAY HOTEL(4 ดาว)
หรือเทียบเท่ำ
ปรำสำทบ ันเตียเสรย์-ปรำสำทแปรรูป-ตำพรหม-เมืองพระนคร(นครธม)
ปรำสำทบำยน-ปรำสำทนครว ัด-เขำพนมบำแคง

อรุณสวัสดิ์ยำมเช้ ำ รับประทำนอำหำรเช้ ำห้ องอำหำรโรงแรม
เดินทำงสู่ปราสาทบันทายสรี(Banteay Srei) หรือที่ชำวกัมพูชำเรียกว่ำ “บันเตย์เสรย์” แปลว่ำ “ป้ อมแห่ง
สตรี” หรือ ป้ อมที่สวยงำม ซึ่งสร้ ำงตอนปลำยสมัยพระเจ้ ำรำเชตทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) แต่มำเสร็จใน
สมัยพระเจ้ ำชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็ นพระรำชโอรส ตัวปรำสำทสร้ ำงในแนวรำบ เป็ นปรำสำทหลังเล็กๆ กลุ่ม
หนึ่ง สร้ ำงด้ วยหินทรำยสีชมพูแกะสลักภำพนูนสูงลวดลำยอันวิจติ รตระกำรตำปรำณีตและสวยงำมที่สดุ
ชมรูปพระอินทร์ทรงช้ ำงเอรำวัณ จำกนั้นชมปราสาทแปรรูป จัดเป็ นปรำสำทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้ ำ
รำเชตทรวรมันที่ 2 (พ.ศ.1504) ก่อนที่จะย้ ำยเมืองหลวงปังยังเมืองพระนคร ชมปราสาทตาพรหม สร้ ำง
ในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้ ำชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทศิ ถวำยแด่พระรำชมำรดำ เป็ นวัดในพุทธศำสนำ ซึ่งเป็ น
ปรำสำทตำพรหมเป็ นที่ปรำสำทที่สวยงำมและมีมนต์ขลังมำก เป็ นสถำปัตยกรรมที่ถูกสร้ ำงขึ้นมำอย่ำง
ซับซ้ อนประดุจเขำวงกต
นอกจำกนี้ยังจะได้ เห็นพลังแห่งธรรมชำติท่กี ลับมำครอบครองยิ่งใหญ่เหนือ
มนุษย์ต้นไม้ ขนำดยักษ์กบั รำกไม้ มหึมำที่โอบรัดอำคำรไว้ อย่ำงอัศจรรย์
แมกไม้ ร่มครื้มและเสียงนก
เจื้อยแจ้ วคลออยู่ตลอดกำรเยี่ยมชม
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้านโตลเลจตุมุก
เดินทำงสู่เมืองพระนคร หรือนครธม ชมสะพานนาคราช โดยข้ ำมคูเมืองซึ่งเรียกว่ำ ชัยสินธุ ที่รำวสะพำน
ด้ ำนหนึ่งเป็ นรูปเทพฉุดนำค ส่วนอีกด้ ำนเป็ นยักษ์ฉุดนำค ผ่ำนเข้ ำประตูเมืองนครธมด้ ำนทิศใต้ ซุ้มประตู
เป็ นรูปพระโพธิสตั ว์ส่หี น้ ำ และมีรปู พระอินทร์ทรงช้ ำงเอรำวัณอยู่ท่มี ุมประตู เป็ นสะพำนที่พระเจ้ ำชัยวรมัน
ที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้ เป็ นทำงเสด็จผ่ำนเข้ ำออกเมืองนครธม ชมประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรูปพระโพธิสตั ว์หัน
พระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชมปราสาทบายน ปรำสำทในพุทธศำสนำแบบมหำยำน สร้ ำงโดยพระเจ้ ำชัยวรมัน
ที่ 7 ในศตวรรษที่ 12 มีปราสาทบริวารทั้งหมด 54 ปรางค์ ยอดจำหลักเป็ นรูปพระพักตร์พระโพธิสตั ว์ท้งั 4
ทิศ จานวน 216 ใบหน้า ปรำสำทองค์กลำงซึ่งเป็ นประธำน พบประติมำกรรมรูปเหมือนของพระเจ้ ำชัยวร
มันที่ 7 ซึ่งถูกทุบทำลำยเหลือแต่พระเศียร ภำพสลักนูนต่ำระเบียงโดยรอบ เล่ำเรื่องกองทัพกัมพูชำทำ
สงครำมกับกองทัพจำม ภำพชีวิตประเพณีของผู้คนกัมพูชำ เช่น ภำพฟ้ อนรำ ย่ำงปลำ แต่ละภำพนั้น สลัก
ได้ อย่ำงงดงำมเกินกว่ำจะบรรยำยได้ ไปชม “ยิ้ มแบบบายน” ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงของอังกอร์ธมหรือนครธม
ถือว่ำเป็ นสุดยอดของปรำสำทเขมร แล้ วชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด ที่
เปรียบเสมือนวิมำนของเทพเจ้ ำสูงสุด สร้ ำงขึ้นเมื่อประมำณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้ ำสุริยวรมันที่ 2
เป็ นเทวสถำนในศำสนสถำนฮินดูขนำดใหญ่ เป็ นนฤมิตกรรมทำงสถำปัตย์ซ่ึงอำจไม่มีส่งิ ก่อสร้ ำงอื่นใดที่
สร้ ำงมำแล้ ว หรือที่จะสร้ ำงต่อไปในโลกเสมอเหมือนได้ ถือเป็ นศำสนสถำนชิ้นเดียวที่มีอำณำเขตใหญ่ท่สี ดุ
ในบรรดำปรำสำทขอมทั้งหมด สร้ ำงเป็ นปรำสำทที่มีควำมงดงำมอย่ำงน่ำประหลำด เวลำพระอำทิตย์ตกจะ
เห็นบรรดำหลังคำกลำยเป็ นสีม่วงแดง ปรำสำทชั้นที่สำมนั้น เวลำมองขึ้นไปจำกชั้นที่สอง จะเห็นว่ำตั้งตรง
ขึ้นอย่ำงน่ำประหลำดใจมำก ชมรูปสลักเทพธิดาหรือนางอัปสร สลักบนผนังปรำสำท ชมภาพแกะสลัก
นู นตา่ รอบระเบียงปรำสำท มีภาพการกวนเกษียรสมุทร ภำพกองทัพของพระเจ้ ำสุริยวรมันที่ 1 ภาพ
กองทัพของเสียมกุก บรรพบุรุษของชนชำติไทย ท่ำนจะได้ เห็นและซำบซึ้งกับควำมมหัศจรรย์ของคน
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โบรำณที่สร้ ำงสรรค์สถำปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงไปชมพระอาทิตย์ตกที่เขาพนม
บาแค็ง ซึ่งท่ำนสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของบำรำยตะวันตกขนำดใหญ่และปรำสำทนครวัดได้ ชัดเจน
รับประทำนอำหำรค่ำร้าน Angkor Mondial หลังอำหำรพักผ่อนอิสระหรือจะเที่ยวชมเมืองเสียงเรียบ
ยำมค่ำคืนกันตำมสบำย .....รำตรีสวัสดิ์ พักโรงแรม SMILLING HOTEL AND SPA หรือ ANGKOR
HOLIDAY HOTEL(4 ดาว) หรือเทียบเท่ำ

19.00 น.

้ ปปิ้ งตลำดซำจ๊ะ-ปอยเปต-อร ัญประเทศ-กรุงเทพฯ
ิ ปชพ
ี -ชอ
ศูนย์ศล

ว ันทีส
่ ำม

07.00 น.
08.00 น.

้ ะ หมูบ
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม วันที่ ๓. เสยี มเรียบ - ศูนย์ศลิ ปชพี - ตลาดซาจ๊
่ ้าน
ชมศูนย์ศิลปชีพ จำกนั้นนำท่ำนช้ อปปิ้ งและซื้อของฝำกของที่ระลึกที่ตลาดปซาจ๊ะ(PSA JA MARKET)
อิสระตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้านโตลเลสาป หลังอำหำรอำลำเมืองเสียมเรียบกลับตำมเส้ นทำงเดิมสู่ด่ำน
ปอยเปต ระหว่ำงทำงแวะชมหมู่บา้ นแกะสลักหิน ที่บ้ำนพระเนตรพระ ซื้อหินทรำยแกะสลัก
ถึงด่านปอยเปต ตรวจเอกสำรผ่ำนแดน จำกนั้นเดินทำงกลับกรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ

เที่ยง

20.00 น.

อ ัตรำค่ำบริกำร สำหร ับกรุป
๊ 8-9 ท่ำน (ไม่มห
ี ัวหน้ำท ัวร์ไทย) 8 ท่ำน ออกเดินทำง
กาหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่

เด็กอายุตา่ กว่า 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่าน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่านละ

1 ท่าน(มีเตียง)
มค.-ธ.ค.60

อัตรานี้ รวม

8,900.-

8,900.-

1,500.-

รถตู้ปรับอำกำศไป-กลับ กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ/ รถตู้ปรับอำกำศท่องเที่ยว ปอยเปต-เสียม
รำฐ/ ที่พักโรงแรม 2 คืน(พักห้ องละ 2-3 ท่ำน)/ อำหำรตำมระบุในรำยกำร/ บัตรเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว/
ไกด์ท้องถิ่น/ ล่องเรือโตลเลสำบ/ รถเข็นกระเป๋ ำ ฝั่งไทยและกัมพูชำ/ ด่ำน VIP/ ประกันกำรเดินทำงและ
รักษำพยำบำลในวงเงินท่ำนละ 1,000,000/500,000 บำท(เฉพำะอุบัติเหตุเท่ำนั้น)/ นำ้ ดื่ม-ผ้ ำเย็น

อัตรานี้ ไม่รวม ค่ำวีซ่ำ(สำหรับชำวต่ำงชำติ)/ อำหำรและเครื่องดื่มที่ส่งั นอกเหนือรำยกำร/ เครื่องดื่มที่มีแอล กอฮอล์/
และมินิบำร์/ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ ระบุในรำยกำร ฯลฯ
เอกสารทีใ่ ช้

พำสปอร์ตที่มอี ำยุเหลือก่อนวันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ ำว่ำงอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ
และบัตรประจำตัวประชำชน(ตัวจริง)

เงือ่ นไขการจอง เมื่อยืนยันกำรจอง แฟ็ กช์สำเนำหน้ ำพำสปอร์ตพร้ อมชำระค่ำมัดจำ ท่ำนละ
3,000 บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 15 วัน
สิง่ ทีค่ วรเตรียมไป กล้ องถ่ำยรูป / แบตเตอรี่ / เสื้อแขนยำว /หมวก /รองเท้ ำผ้ ำใบ / ยำประจำตัว /ไฟฉำย และ
เพื่อนที่ร้ ใู จ

หมายเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยถือประโยชน์ของท่ำนเป็ นสำคัญ

