รหัสทัวร์ : THOP-PKG-KH-1DEC17-31MAR18

กัมพูชา เสี ยมเรียบ นครวัด นครธม 3D2N

กาหนดการเดินทางถึงเดือนมีนาคม 2561
(**ยกเว้นช่ วงวันหยุดยาว วันนักขัตฤกษ์ **)
วันแรก
เช้ า
กลางวัน
บ่ าย

เสียมเรียบ-ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม- วัดใหม่ – โตนเลสาบ - พนมบาแคง – ระบาอัปสรา
เจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั แลนด์กมั พูชา ให้การต้อนรับท่านที่สนามบินนานาชาติเสี ยมเรี ยบ และจัดการเรื่ องกระเป๋ า
เดินทางของท่าน จากนั้น นาท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางเมืองเสี ยมเรี ยบ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Set Menu)
นาท่านสักการะ ศาลองค์ เจ๊ ก องค์ จอม พระพุทธรู ปคู่พี่น้องเปรี ยบเสมือนศาลหลักเมื องและเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์
คู่ บ ้า นคู่ เ มื อ งของชาวเสี ย มเรี ย บมาอย่า งช้า นาน จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด ใหม่ หรื อ ทุ่ ง สั ง หาร เป็ นจุ ที่
นักท่องเที่ยวประสงค์จะไปศึกษาเกี่ยวกับสังหารหมู่ในกัมพูชาในยุคเขมรแดง วัดใหม่เป็ นหนึ่ งในสถานที่สังหาร
คนในยุคนั้น โดยเราสามารถเห็นหัวกะโหลกเป็ นร้อยที่ถูกสังหาร จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ ทะเลสาบ
น้ าจืด ล่องเรื อ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบเป็ นแม่น้ าธรรมชาติ
และเปี่ ยมด้วยระบบนิ เวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่ งนี้ น้ นั อุดมด้วยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิ ด บนพื้นที่ประมาณ
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คา่

7,500 ตารางกิ โลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเป็ นลักษณะภูมิประเทศที่สาคัญที่สุดใน
ประเทศกัม พู ช าที่ ห ล่ อ เลี้ ย งชาวกัม พูช าที่ อ าศัย อยู่โ ดยรอบนี้ เป็ นพัน ๆ คน ในพื้ น ที่ ข องแม่ น้ า โตนเลสาบมี
ชาวประมงนับหมื่นชีวิตที่อาศัย อยู่ มีชุมชนที่เรี ยกว่าหมู่บา้ นลอยน้ า นอกจากนั้นยังมีโรงเรี ยน สานักงานราชการ
โบสถ์ เช่นเดียวกันกับชุมชนที่อยูบ่ นบก ชุมชนนี้ ผคู ้ นอยูต่ ามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยูใ่ นบ้านลอยน้ าเคลื่อนที่ไป
ตามระดับน้ าขึ้นลงของแม่น้ าโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง เลี้ยงปลา ให้ท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน
รอบๆ โตนเลสาบ จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ พนมบาแคง เป็ นจุ ด ชมวิ ว ที่ ส วยงามที่ ส ามารถชมวิ ว ได้
โดยรอบ มองเห็นยอดปราสาทนครวัด มองเห็นเมืองตัวเสี ยมเรี ยบ มองเห็นบารายตะวันตก โดยเฉพาะในตอน
เย็นใกล้พระอาทิตย์ตก ชมดวงอาทิตย์ตกน้ าที่บารายตะวันตกได้จากยอดเขานี้เอง
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร Tonle Mekong Buffet เป็ นบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์ ระบาอัปสรา
หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ Night Market เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Angkor Holiday หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่สอง บันทายศรี – นครวัด – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตราพรหม
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมปราสาทหิ นทรายสี ชมพู ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่ งมีความหมายว่าปราสาทแห่ ง
สตรี หรื อป้ อมปราการแห่ งสตรี ปราสาทนี้ สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ปราสาทบันทายสรี ได้ชื่อว่าเป็ น
รัตนชาติแห่งปราสาทขอม เพราะลวดลายส่ วนใหญ่เป็ นการนาเอาศิลปะยุคเก่ามาเป็ นต้นแบบเช่น ลายก้านขด ลาย
ก้านต่อดอก ลวดลายที่ประดับบนตัวปราสาทมีความอ่อนช้อยงดงาม ช่างได้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง จนทาให้
เหล่านางอัปสรา และเทพธิ ดาที่ประดับบนผนังปราสาทดูราวมีชีวิตจริ งๆ นาทุกท่านเดินทางต่อไปยังอาณาจักร
ขอมอันรุ่ งเรื อง รถคณะทัวร์จะแล่นผ่านชมสะพานนาคราช สะพานข้ามเพื่อเข้าสู่ ตวั นครธม ด้านหนึ่งเป็ นศิลาสลัก
เป็ นรู ปเทวดากาลังฉุ ดนาค ส่ วนอีกด้านหนึ่ งเป็ นรู ปอสู รซึ่ งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริ งรวมกันถึง 108 ตน
และผ่าน ประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรู ปพระโพธิสัตว์หนั พระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกว่าในประตูเมืองต่างๆ
ที่ท่านเคยพบมา จากนั้นนาท่านขึ้นรถแล้วเดินทางกลับสู่ นครวัดระหว่างทางแวะ หมู่บ้านโอทอป หรื อหมู่บา้ นทา
น้ าตาลที่มีชื่อเสี ยงของกัมพูชา อิสระกับการช้อปปิ้ งน้ าตาลปึ กและเครื่ องจักสาน จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “มหา
ปราสาทนครวัด” หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ซึ่ งสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัย
ของ พระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรื อ พระนารายณ์ ชมรู ปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพ
แกะสลักนูนต่า ซึ่ งมีความยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจของพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2
และเรื่ องราวจากวรรณคดีเรื่ อง รามายณะ รู ปแกะสลักที่มีชื่อเสี ยงที่สุดก็คือรู ปที่เทวดากับอสู รกวนเกษียรสมุทร
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กลางวัน
บ่ าย

เย็น

ด้วยเขาพระสุ เมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง ชมภาพแกะสลักหิ นทรายนูนต่าที่ระเบียงคตทั้ง
4 ด้าน ซึ่ งแกะสลักเป็ นเรื่ องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา
และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็ นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่ งมหัศจรรย์แห่งนี้
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Set Menu)
นำท่ำนสู่ นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
เมื่อพระองค์ขบั ไล่กองทัพจามออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได้ขยายบริ เวณใกล้เคียงของเมืองที่
สร้างขึ้นเป็ นกาแพงป้ อมปราการในแต่ละด้าน 3 กม. จากนั้นนาท่านชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ ธม
หรื อนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็ นรู ปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่างของตัวปราสาทจะ
ปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึ่ งเป็ นภาพแสดงชี วิตประจาวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมร
โบราณ) กับพวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซึ่งเปรี ยบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อนั ยิง่ ใหญ่เกรี ยงไกรของเขมร
ต่อจากนั้นนาท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็ นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ.
1729 เป็ นปราสาทหิ นในยุคสุ ดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา
ปราสาทตาพรหมจึ งเป็ นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมี ภาพแกะสลักอันเป็ น
เรื่ องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสใน
ศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได้ถูกดัดแปลงให้เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่ วนพระพุทธรู ป ก็ถูกดัดแปลง
ให้เป็ นศิวะลึงค์
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (Buffet)
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Angkor Holiday หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่สาม ศ ูนย์ฝึกวิชาชีพ – ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากทาการ Check-Out เรี ยบร้อย นาท่านชม ศูนย์ ฝึกวิชาชีพ (Les Artisans d’Angkor) เป็ นศูนย์สอนวิชาชีพ
แทบทุกสาขา เช่ น การทอผ้า การแกะสลักหิ น แกะสลักไม้ และผลงานของนักเรี ยนก็จะมีวางจาหน่ ายภายใน
ร้านค้าของศูนย์ จำกนั้นนำท่ำนเลือกซื้อสิ นค้ำพื้นเมืองต่ำงๆ ที่ ตลาดซาจ๊ ะ (ตลำดเก่ำเมืองเสี ยมรำฐ) เช่น เสื้ อยืดรู ป
ปรำสำท หรื อ ตัวอักษรเขมร, เครื่ องเงิน,ไม้แกะสลัก ต่ำง ๆ พร้อมทั้ง จำหน่ำย ปลำกรอบ ปลำตำกแห้งปลำร้ำ ซึ่ง
เป็ นปลำมำจำกโตนเลสำบ ของที่ระลึกต่ำง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริ สตัลรู ปปรำสำทต่ำง ๆ
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กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Buffet)
ถึ ง เวลาสมควรน าท่ า นเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น เสี ย มเรี ย บ โดยสวัส ดิ ภ าพและความทรงจ าอัน ดี ง ามพร้ อ มความ
ประทับใจ

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ยงั คงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ

หน้าพาสปอร์ตจะต้องเหลืออาย ุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
และต้องมีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้า

กัมพูชา เสี ยมเรียบ นครวัด นครธม 3D2N
กาหนดการเดินทางถึงเดือนมีนาคม 2561
(**ยกเว้นช่ วงวันหยุดยาว วันนักขัตฤกษ์ **)
ราคาเฉพาะแลนด์ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน พบไกด์ ท้องถิ่นพูดไทย
ราคาแลนด์สาหรับผูเ้ ดินทาง 2-3 ท่าน
ราคาแลนด์สาหรับผูเ้ ดินทาง 4-9 ท่าน
ราคาแลนด์สาหรับผูเ้ ดินทาง 10-19 ท่าน
ราคาแลนด์สาหรับผูเ้ ดินทาง 20-35 ท่าน
พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคา
10,500.9,500.7,500.6,900.2,000.-

พาหนะ
Car 4 ที่นั่ง
Van 15 ที่นั่ง
Mini Bus 25 ที่นั่ง
Bus 35-45 ที่นั่ง

โปรแกรมท่ องเที่ยว (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศเนื่องด้วยอุบตั ิเหตุวงเงิน
500,000 บาท ตามเงือนไขกรมธรรม์ (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ที่พกั โรงแรม Angkor Holiday หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว ประเภทห้องพักแบบ Standard
 มีน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด และผ้าเย็นบริ การ
 ค่าอาหารมื้ออาหารตามที่ระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดไทย) ผูช้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ+มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดทริป 300 บาท/ท่ าน
 ค่ าตั๋วเครื่ องบิน ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เสี ยมเรียบ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
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 ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On Arrive) สาหรับชาวต่างชาติ ท่านละ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสี ขนาด 1-2 นิ้ว จานวน 2 รู ป พื้น
หลังสี อ่อน ไม่สวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ยมิ้ เห็นฟัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งชาระ ยอดมัดจา 5,000.- บาท หลังจากยืนยันการเดินทาง ประมาณ 2 วัน
งวดที่ 2 : สารองทีน่ ั่งชาระ ยอดทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทาง ประมาณ 20 วันทาการ

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวน
ที่บริษัทฯกาหนดไว้ เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไป
ชาระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่ าน
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
กรณียกเลิก
กรุ๊ ปเหมา หรื อ Private Group ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ าจานวนโดยจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดล
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
ของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย, กำรสู ญหำย, ควำม
ล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
 ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถูก
ปฏิเสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำดจำกทำง
สำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์
กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
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 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู

