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ขอนาท่านเยือนประเทศกัมพูชา ย้ อนรอยตานานแห่งอดีตที่น่าสนใจ ศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมเก่าแก่มานาน
นับ 1,000 ปี สัมผัสดินแดนสงครามแห่งอดีตอันขื่นขมร้ าวราน และวิถชี ีวิตความเป็ นอยู่อนั เรียบง่ายของชาวกัมพูชา เสมือน
หนึ่งมรดกอันลา้ ค่ามากมาย สบายใจและปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว บริการด้ วยความประทับใจ ผู้บุกเบิกเส้ นทาง
GATE WAY INDOCHINA ที่ชานาญเส้ นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่นา้ โขง เป็ นพิเศษ
กาหนดการเดินทาง

12-14, 26-28 มค., 2-4, 16-18 กพ., 9-11, 23-25 มีค.,
6-8, 27-29 เม.ย., 4-6, 25-27 พค.61

8-9 ท่าน เดินทางได้ทก
ุ ว ัน (ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)
14-16 เม.ย.61

ว ันแรก

06.00 น.
09.30 น.

12.30 น.

ท่านละ 8,900 บาท
ท่านละ 8,900 บาท
ท่านละ 9,900 บาท

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

พร้ อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว โดยรถตู้ปรับอากาศ(อาหารเช้ า
อิสระ) ตามอัธยาศัย
ถึง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ วนาท่านเดินทางสู่ปอยเปต ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ า
เมืองฝั่งไทย-กัมพูชา จากนั้นเปลี่ยนรถเป็ นรถปรับอากาศฝั่งกัมพูชา นาท่านออกเดินทางสู่เมืองเสียบเรียบ
ตามถนนหมายเลข 6 ผ่านเมืองศรีโสภรณ เมืองกรอลัน ซึ่งสภาพถนนลาดยางอย่างดี ระยะทาง 154
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามระหว่างทาง
ถึงจังหวัดเสียมเรียบ นาท่านรับประทานอาหารอาหารกลางวันร้านโตลเลแม่โขง หลังอาหารนาสักการะ
พระองค์เจก พระองค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้ านาน และชาวกัมพูชาให้
ความเคารพนับถือกันมาก แล้ วเดินทางสู่วดั ใหม่ ชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครอง
และการฆ่าล้ างเผ่าพันธุท์ ่วี ดั ใหม่ จากนั้นนาท่านล่องเรือชมทะเลสาป ทะเลสาบนา้ จืดที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชีย
มีความกว้ าง 70 กม. และมีความยาว 170 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้ วย พระตะบอง กัมปง
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18.30 น.

ว ันทีส
่ อง

06.30 น.
07.30 น.

เที่ยง
บ่าย

ธม กาปงชนัง โพธิ์สตั ว์ เสียมเรียบ ชมวิถชี ีวิตและความเป็ นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมงในโตลเลสาป ชม
บรรยากาศยามเย็นและอาทิตย์ลาลับขอบฟ้ า ได้ เวลาสมควรกลับขึ้นฝั่ง
รับประทานอาหารค่าร้านมะลิองั กอร์ พร้ อมชมการแสดงนาฎศิลป์ พื้ นเมือง(ระบาอัปสรา) หลังอาหาร
พักผ่อนอิสระ พัก SMILLING HOTEL AND SPA หรือ SAMNANG LAOR HOTEL(4 ดาว) หรือ
เทียบเท่า
ปราสาทบ ันเตียเสรย์-ปราสาทแปรรูป-ตาพรหม-เมืองพระนคร(นครธม)
ปราสาทบายน-ปราสาทนครว ัด-เขาพนมบาแคง

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า รับประทานอาหารเช้ าห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ปราสาทบันทายสรี(Banteay Srei) หรือที่ชาวกัมพูชาเรียกว่า “บันเตย์เสรย์” แปลว่า “ป้ อมแห่ง
สตรี” หรือ ป้ อมที่สวยงาม ซึ่งสร้ างตอนปลายสมัยพระเจ้ าราเชตทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จใน
สมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็ นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้ างในแนวราบ เป็ นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่ม
หนึ่ง สร้ างด้ วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงลวดลายอันวิจติ รตระการตาปราณีตและสวยงามที่สดุ
ชมรูปพระอินทร์ทรงช้ างเอราวัณ จากนั้นชมปราสาทแปรรูป จัดเป็ นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้ า
ราเชตทรวรมันที่ 2 (พ.ศ.1504) ก่อนที่จะย้ ายเมืองหลวงปังยังเมืองพระนคร ชมปราสาทตาพรหม สร้ าง
ในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทศิ ถวายแด่พระราชมารดา เป็ นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งเป็ น
ปราสาทตาพรหมเป็ นที่ปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก เป็ นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้ างขึ้นมาอย่าง
ซับซ้ อนประดุจเขาวงกต
นอกจากนี้ยังจะได้ เห็นพลังแห่งธรรมชาติท่กี ลับมาครอบครองยิ่งใหญ่เหนือ
มนุษย์ต้นไม้ ขนาดยักษ์กบั รากไม้ มหึมาที่โอบรัดอาคารไว้ อย่างอัศจรรย์
แมกไม้ ร่มครื้มและเสียงนก
เจื้อยแจ้ วคลออยู่ตลอดการเยี่ยมชม
รับประทานอาหารกลางวันร้านโตลเลจตุมุก
เดินทางสู่เมืองพระนคร หรือนครธม ชมสะพานนาคราช โดยข้ ามคูเมืองซึ่งเรียกว่า ชัยสินธุ ที่ราวสะพาน
ด้ านหนึ่งเป็ นรูปเทพฉุดนาค ส่วนอีกด้ านเป็ นยักษ์ฉุดนาค ผ่านเข้ าประตูเมืองนครธมด้ านทิศใต้ ซุ้มประตู
เป็ นรูปพระโพธิสตั ว์ส่หี น้ า และมีรปู พระอินทร์ทรงช้ างเอราวัณอยู่ท่มี ุมประตู เป็ นสะพานที่พระเจ้ าชัยวรมัน
ที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้ เป็ นทางเสด็จผ่านเข้ าออกเมืองนครธม ชมประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรูปพระโพธิสตั ว์หัน
พระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชมปราสาทบายน ปราสาทในพุทธศาสนาแบบมหายาน สร้ างโดยพระเจ้ าชัยวรมัน
ที่ 7 ในศตวรรษที่ 12 มีปราสาทบริวารทั้งหมด 54 ปรางค์ ยอดจาหลักเป็ นรูปพระพักตร์พระโพธิสตั ว์ท้งั 4
ทิศ จานวน 216 ใบหน้า ปราสาทองค์กลางซึ่งเป็ นประธาน พบประติมากรรมรูปเหมือนของพระเจ้ าชัยวร
มันที่ 7 ซึ่งถูกทุบทาลายเหลือแต่พระเศียร ภาพสลักนูนต่าระเบียงโดยรอบ เล่าเรื่องกองทัพกัมพูชาทา
สงครามกับกองทัพจาม ภาพชีวิตประเพณีของผู้คนกัมพูชา เช่น ภาพฟ้ อนรา ย่างปลา แต่ละภาพนั้น สลัก
ได้ อย่างงดงามเกินกว่าจะบรรยายได้ ไปชม “ยิ้ มแบบบายน” ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม
ถือว่าเป็ นสุดยอดของปราสาทเขมร แล้ วชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด ที่
เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้ าสูงสุด สร้ างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2
เป็ นเทวสถานในศาสนสถานฮินดูขนาดใหญ่ เป็ นนฤมิตกรรมทางสถาปัตย์ซ่ึงอาจไม่มีส่งิ ก่อสร้ างอื่นใดที่
สร้ างมาแล้ ว หรือที่จะสร้ างต่อไปในโลกเสมอเหมือนได้ ถือเป็ นศาสนสถานชิ้นเดียวที่มีอาณาเขตใหญ่ท่สี ดุ
ในบรรดาปราสาทขอมทั้งหมด สร้ างเป็ นปราสาทที่มีความงดงามอย่างน่าประหลาด เวลาพระอาทิตย์ตกจะ
เห็นบรรดาหลังคากลายเป็ นสีม่วงแดง ปราสาทชั้นที่สามนั้น เวลามองขึ้นไปจากชั้นที่สอง จะเห็นว่าตั้งตรง
ขึ้นอย่างน่าประหลาดใจมาก ชมรูปสลักเทพธิดาหรือนางอัปสร สลักบนผนังปราสาท ชมภาพแกะสลัก
นู นตา่ รอบระเบียงปราสาท มีภาพการกวนเกษียรสมุทร ภาพกองทัพของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 1 ภาพ
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กองทัพของเสียมกุก บรรพบุรุษของชนชาติไทย ท่านจะได้ เห็นและซาบซึ้งกับความมหัศจรรย์ของคน
โบราณที่สร้ างสรรค์สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่
จากนั้นนาท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่เขาพนม
บาแค็ง ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้ ชัดเจน
รับประทานอาหารค่าร้าน Angkor Mondial หลังอาหารพักผ่อนอิสระหรือจะเที่ยวชมเมืองเสียงเรียบ
ยามค่าคืนกันตามสบาย .....ราตรีสวัสดิ์ พัก SMILLING HOTEL AND SPA หรือ SAMNANG LAOR
HOTEL(4 ดาว) หรือเทียบเท่า

19.00 น.

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

ว ันทีส
่ าม

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ชมศูนย์ศิลปชีพ จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ งและซื้อของฝากของที่ระลึกที่ตลาดปซาจ๊ะ(PSA JA MARKET)
อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันร้านโตลเลสาบ หลังอาหารอาลาเมืองเสียมเรียบกลับตามเส้ นทางเดิมสู่ด่าน
ปอยเปต ระหว่างทางแวะชมหมู่บา้ นแกะสลักหิน ที่บ้านพระเนตรพระ ซื้อหินทรายแกะสลัก
ถึงด่านปอยเปต ตรวจเอกสารผ่านแดน จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

เที่ยง

20.00 น.

***นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์3วัน(รถ)***

อ ัตราค่าบริการ สาหร ับกรุป
๊ 16-20/ 30-40 ท่าน (มีห ัวหน้าท ัวร์ไทย) 8-9 ท่าน ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย
กรณีเดินทาง 8-9 ท่าน(เด็กคิดเท่าราคาผูใ้ หญ่)
กาหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่

เด็กอายุตา่ กว่า 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่าน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่านละ

1 ท่าน(มีเตียง)
12-14, 26-28 มค., 2-4, 16-18 กพ.,
9-11, 23-25 มีค, 6-8, 27-29 เม.ย.,
4-6, 25-27 พค.61

8,900.-

8,900.-

1,500.-

8-9 ท่าน เดินทางได้ทก
ุ ว ัน
(ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)

8,900.-

8,900.-

1,500.-

14-16 เม.ย.61

9,900.-

9,900.-

1,800.-

ื เดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่นอ
หน ังสอ
้ ย กว่า 6 เดือน
ฯ

อัตรานี้ รวม

ิ้ กรณี
ใดๆ ทงส
ั้ น

รถตู้ปรับอากาศไป-กลับ กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ/ รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยว ปอยเปต-เสียม
ราฐ/ ที่พักโรงแรม 2 คืน(พักห้ องละ 2-3 ท่าน)/ อาหารตามระบุในรายการ/ บัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว/
ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ ล่องเรือโตลเลสาบ/ รถเข็นกระเป๋ า ฝั่งไทยและกัมพูชา/ ด่าน VIP/ ประกันการ
เดินทางและรักษาพยาบาลท่านละ 1,000,000/500,000 บาท(เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น)/ นา้ ดื่ม-ผ้ าเย็น

อัตรานี้ ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ/ ค่าวีซ่า(สาหรับชาวต่างชาติ)/ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั นอกเหนือ
รายการ/ เครื่องดื่มที่มีแอล กอฮอล์/ และมินิบาร์/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%/ และ
อื่นๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ ฯลฯ
เอกสารทีใ่ ช้

พาสปอร์ตที่มอี ายุเหลือก่อนวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
และบัตรประจาตัวประชาชน(ตัวจริง)
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เงือ่ นไขการจอง เมื่อยืนยันการจอง แฟ็ กช์สาเนาหน้ าพาสปอร์ต พร้ อมชาระค่ามัดจา ท่านละ 4,000 บาท
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
สิง่ ทีค่ วรเตรียมไป กล้ องถ่ายรูป / แบตเตอรี่ / เสื้อแขนยาว /หมวก /รองเท้ าผ้ าใบ / ยาประจาตัว /ไฟฉาย และ
เพื่อนที่ร้ ใู จ

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

