ท่องแดนศิลานคร เสียมราฐ ชม 1 ใน 7 สิงมห ัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครว ัต
ชมเมืองพระนครธม ปราสาทบายน , ปราสาทบ ันทายสรี
ชมกลุม
่ ปราสาทหริหราล ัย อล ังการโตนเลสาบ ทะเลสาบนําจืดทีใหญ่ทสุ
ี ดในเอเชีย
มห ัศจรรย์ศ ิวลึงค์ใต้นํา 1,000 องค์ นําตกกบาลสะเปี ยน
สายการบิน บางกอก แอร์เวยส์ (PG)

ออกเดินทางได้ ทุกวัน ตังแต่ ท่ านขึนไป เดินทางวันนี- เม.ย.

ราคา ,

.-

สรุ ปการเดินทางโดยย่ อ
วันที

กรุงเทพฯ-เสี ยมราฐ-ปราสาทโลเลย-พระโค-บากอง-ตาพรม-พระนครธม

วันที

นําตกกบาลสะเปี ยน-บันทายสรี-พระขรรค์ -นาคพัน

วันที

นครวัด-โตนเลสาบ-ตลาดซ่ าจ๊ ะ-เสี ยมราฐ-กรุงเทพฯ

วันแรก
. น.
. น.
. น.

. น.
บ่าย

กรุ งเทพฯ – เสียมราฐ - ปราสาทโลเลย – พระโค – บากอง – ตาพรม – พระนครธม
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน สุ วรรณภูมิ ชันที เคาน์เตอร์ F สายการบิน Bangkok Airways (PG)
ออกเดินทางสู่ เมืองเสี ยมราฐ ด้วย เทียวบินที PG
ถึงสนามบิน เมืองเสี ยมราฐ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว พบไกด์
ท้องถิ นคอยให้การต้อนรับท่านและคณะ (สําหรับท่านทียังไม่ได้ทาํ วีซ่ากัมพูชา มาจากกรุ งเทพฯ สามารถ ทําวี
ซ่ าหน้าด่าน Visa on arrival ได้ทีสนามบินเสี ยมราฐ) นําท่านสู่ ตวั เมืองเสี ยมราฐ
นําท่านชม กลุ่มปราสาทเมืองหริ หราลัย (โลเลย) ชม ปราสาทโลเลย เป็ นปราสาททีอยู่ในกลุ่มเทวสถานเมืองหริ
หราลัย สันนิษฐานว่า “โลเลย” มาจาก “ราลัย” อันเป็ นชื อท้ายเมืองนี (หราลัย) สร้างอยู่กลางบารายอันทรตฎากะ
(สระนําของพระเจ้าอินทรวรมันที ) ประกอบด้วยอิฐหลายหลัง มีการตกแต่ งด้วยภาพเทพธิ ดาสลัก ทีงดงามยิ ง
นําท่า นชม ปราสาทพระโค มี ปราสาท หลังตังอยู่บนฐานเดี ย วกัน มีรูปโคนนทิ หนั หน้าเข้าหาปราสาทซึ ง
ประดิษฐานศิ วลึงค์ บริ เวณผังปราสาทมีลายปูนปัน ประกอบด้วยการสลักทับหลังศิลาทรายแบบนูนสู ง ทับหลัง
สมัยพระโคนัน นัก โบราณคดี ทีมีความเชี ยวชาญศิ ลปะขอมมัก จะนิ ยมยกย่องว่าเป็ นทับหลังทีมี ความงดงาม
เหนือกว่าสมัยใด ๆ จากนันชม ปราสาทบากอง เป็ นปราสาทหินทรายตังอยู่บนฐาน ชัน สู งประมาณ เมตร
มีปราสาทเล็กหลายหลังตังอยูบ่ นชันฐาน มี ปราสาทใหญ่ตงอยู
ั ่บนส่ วนยอด ปราสาทบากองอยู่กลางเมืองหริ
หราลัย เป็ นศูนย์กลางจักรวาล และเป็ นปราสาทหินหลังแรกของอาณาจักรขอม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโตนเลสาบ (บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ)
ชม ปราสาทตาพรหม สร้ างขึนในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที เมือปี พ.ศ.
ในศาสนาพุทธ นิ กายมหายาน
พระเจ้าชัยวรมันที โปรดให้สร้ างขึนเพือถวายแด่พระราชมารดาเป็ นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้ าง
ตามแบบขอมยุคสุ ดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทาํ เป็ นชันลดหลันกัน ทีปราสาทตาพรหมมีตน้ ไม้อยู่ พันธุ์ ต้นที
ใหญ่ทสุี ดเรี ยกกว่า ต้นสะปง หรื อ ต้นสําโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็ นไม้ยนื ต้นเนืออ่อน อีกชนิดหนึง เป็ นไม้
เลือยขึนอยู่ตามหน้าบัน ทับหรื อ หรื อ ตามตัวปราสาทและหลังคา ทังไม้เล็ก ไม้ใหญ่ต่างเติ บโตตามสภาวะที
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เอืออํานวยของรากไม้ใหญ่ทีแทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพือจะหาทีลงดินเกิ ดเป็ นรู ปทรงคล้ายหนวดปลาหมึก
เกาะกุมองค์ปราสาททําให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หกั พักลงมากได้
นําท่านชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช เป็ นสะพานหิ นสลัก ขนาดใหญ่ รู ปเทวดา กําลัง
ฉุ ดนาคอีกฝั งเป็ นอสู รฉุ ดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็ นตอนเริ มต้นจากนิยายปรัมปราทีพวกพรามหณ์ เล่า
ถึงตอนกํา เนิ ดโลกมนุ ษ ย์แ ละจัก รวาล เดิ นผ่านสู่ ประตู เ มืองทิ ศใต้ ชม ปราสาทบายน เป็ น ปราสาทหลวง
ประจํา รัช สมัย พระเจ้าชัยวรมันที เป็ นรู ปแบบที มี ล กั ษณะแตกต่า งจากการสร้ างรู ปแบบเดิ มๆเป็ น เพราะ
พระองค์ทรงเลือมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ ง ปรางค์ปราสาทบายนทัง ปรางค์ถูกสลักเป็ น
ภาพพระพักตร์ ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ ออกไปทังสี ทิศเพือสอดส่ องดูแลทุกข์สุขของเหล่า
พสกนิกรของพระองค์ให้อยูอ่ าศัยด้วยความร่ มเย็นเป็ นสุ ข จากนันนังรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่ น
ปราสาทบาปวน ลานช้ าง , ปราสาทพิมานอากาศ
. น.
นําท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อสั ดงที เขาพนมบาเค็ง ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จาก
เบืองสู งเมือท่านมายืนอยู่บนยอดเขาพนมบาเค็งนี เราจะชมตะวันทีค่อยๆคล้อยตําลงจนลับสายตาทีนัน
คํา
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมทีพักระดับ ดาว หรื อเทียบเท่า
วันทีสอง
นําตกกบาลสะเปี ยน – บันทายสรี – พระขรรค์ - นาคพัน
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก
เดินทางสู่ นําตกกบาลสะเปี ยน หรื อ แปลเป็ นไทยว่า “หัวสะพาน” ถูกขนานนามจากแนวก้อนหิ นทีเกิ ดขึนตาม
ธรรมชาติ โดยมีลกั ษณะคล้ายสะพานทอดข้ามสายนําเล็ก ๆ ซึ งมีตน้ นําเกิดจากเทือกเขากุเลน ธารนําสายนีแยก
ไหลเป็ นสายย่อยเลาะรอบเมืองพระนครผ่านเรื อกสวนไร่ นา ขอประชาชนก่อนทีจะไหลรวมกันกับแม่ นาเสี
ํ ยม
เรี ยบ และไหลลงทะเลสาบในทีสุ ด ชมรู ปศิวะสลักหรื อศิวลึงค์องค์ยอ่ มๆ ไปถึงขนาดใหญ่ นับพันองค์ และรู ป
โยนี สลักอีกจํานวนไม่น ้อย แผ่ข นานไปตามความยาวของลําธารตืนๆ เป็ นระยะทางเกือ บหนึ งกิ โลเมตรเลย
ทีเดียว
. น.
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิ กนิก ริมนําตก (ณ จุดทีจัดไว้ )
บ่าย
เดินทางสู่ ปราสาทบั น ทายศรี เป็ นปราสาทเล็ก ๆ ทีอยู่รอบนอก สร้ างด้วยหิ นทรายสี ช มพูดูสดใส ต่ างจาก
ปราสาทอืน ๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็ นปราสาทแห่งความรัก ซึ งนักโบราณคดีจากฝรั งเศสได้ตงฉายาของ
ั
ปราสาทแห่ งนีว่า “รั ตนชาติแห่ งศิลปะขอม” ความเพลิดเพลินของการชมปราสาทนี คือ การได้ช มภาพทับหลัง
และหน้าบันทีมีความสมบูรณ์ทีสุ ด แม้จะเป็ นปราสาทเก่าแก่ ก่อนยุคนครวัด แต่ยงั คมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่าง
ชัดเจน ชม ปราสาทนาคพั น เป็ น ปราสาททีมีรู ปแบบการสร้ างทีแปลกทีสุ ด ตัวปราสาทตังอยู่ก ลางสระนํา
เปรี ยบเสมือนเกาะซึ งอยูก่ ลางทะเล หรื อเปรี ยบดุจภูเขาหิมาลัยทีอยู่ กลางมหาสมุทร
จากนันนําท่านชม ปราสาทพระขรรค์ สร้ างขึนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที เช่ น เดียวกัน นับเป็ น มหาราชที
ยิงใหญ่ นอกจากจะสร้างปราสาทต่างๆ ขึนมากมายเพือใช้เป็ นทีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์
ยังทรงให้ความสําคัญกับงานสาธารณสุ ข ด้วยการสร้ างอโรคยศาลาถึง แห่ง ในบรรดาปราสาทต่าง ๆ ที ถูก
สร้ างขึนในสมัยของพระองค์ต้องยกให้ปราสาทพระขรรค์เป็ นโครงการทีใหญ่ทีสุ ด พระเจ้าชัยวรมันที ทรง
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สร้ างปราสาทนีขึนเพืออุทิศให้แก่พระราชบิดา โดยสร้ างหลังจากทีพระองค์ ทรงสร้างปราสาทตาพรมเพื ออุทิศ
ให้แก่ พระราชมารดาแล้ว ปี
คํา
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารโตนเลแม่ โขง (บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ)
พร้ อมชมการแสดงพืนเมืองระบํานางอัปสร หรื อ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม ให้ท่านได้ร่วม
บันทึกภาพได้ตามอัธยาศัย
นําท่านกลับเข้าสู่ โรงแรมทีพัก ระดับ ดาว หรื อเทียบเท่า
วันทีสาม
นครวัด – โตนเลสาบ - ตลาดซ่ าจ๊ ะ - เสี ยมราฐ - กรุงเทพฯ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก
. น.
เข้าชมสิ งมหัศจรรย์ ใน ของโลก ปราสาทนครวัด ซึ งสร้างขึนเมือ พ.ศ. – โดยพระเจ้าสุ ริยวรมันที
โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรู ปสลักนางอัปสรนับหมืนองค์ ชมภาพแกะสลักนู นตํา การกวนเกษี ยรสุ มทร ซึ ง
เป็ นพิธีกรรมโบราณอันศักดิสิ ทธิ น่าสนใจเป็ นอย่างยิง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุ ริยวรมันที โดยมี
ภาพกองทัพของเสี ยมกุก ซึ งเป็ นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยูด่ ว้ ย
เทียง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเจ้ าพระยา
นําท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ห่างจากตัวเมือง เสี ยมราฐ ประมาณ กม. ล่องเรื อชมทัศนียภาพเหนื อทะเลสาบ
ที ใหญ่ ที สุ ด ในเอเชี ย ชมความเป็ นอยู่ข องหมู่ บ้ านชาวประมง บ้านเรื อ นที ตังอยู่ บนทะเลสาบ โรงเรี ย น
พิพิธภัณฑ์สัตว์ โดยฤดูน ําหลากนําท่วมถึง , ตร.กม. ลึกถึง ม. ครอบคลุมพืนที จังหวัด คือ กําปงธม ,
กําปงชะนัง , โพธิ สัตว์ , พระตะบองและเสี ยมราฐ แวะชม ศูนย์ หัตถกรรมผ้ าไหม และ โรงเรียนแกะสลักหิน ให้
ท่านได้เลือกซือผลงานเป็ นของทีระลึก
ให้ท่านช้อปปิ ง ที ตลาดเมืองเสี ยมราฐ อาทิ ปลากรอบ ของทีระลึก ต่างๆ ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่
สนามบิน เมืองเสียมราฐ เพือเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
(หลังการเช็คอิน ท่านสามารถชําระ ค่าภาษีสนามบิน ทีเคาน์เตอร์ ก่อนผ่านเข้าสู่ ตม. สนามบินเสี ยมราฐ)
. น.
ออกเดินทาง อําลาเมืองเสี ยมราฐ โดย สายการบิน บางกอก แอร์ เวย์ เทียวบินที PG
. น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
อัตราค่ าบริการต่อท่ าน : สํ าหรั บคณะเดินทางภายในวันที เมษายน
HOTEL
เดินทาง2ท่ าน/ท่ านละ เดินทาง3-5ท่ าน/ท่ านละ เดินทาง6-8ท่ าน/ท่ านละ พักเดียว

4 Star : Apsara Holiday Hotel

,900

17,900

อัตราค่ าบริการนีรวม
ค่าตัวเครื องบิ นกรุ งเทพฯ – เสี ยมเรี ยบ - กรุ งเทพฯ Class H+H
ค่าโรงแรมที พักจํานวน 2 คืน (พักห้องคู)่
ค่ารถตูป้ รับอากาศนําเทียว
ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ / ค่าเทียวชมสถานทีตามที ระบุในรายการ
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

18,900

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
ค่าพักห้องเดียวเพิ มตามอัตรา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร
เครื องดืมสั งเพิม ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน ฯลฯ
ค่าข้าวเหนี ยวใส่บาตรตอนเช้า
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ ม % ค่าภาษีหัก ณ. ทีจ่าย %

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS230914

www.etravelway.com/+
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1,500-

 เอกสารประกอบการเดินทาง 
หนังสื อเดือนทีทีมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า
เงือนไขการจองทัวร์ และการชําระค่ าบริการ
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000บาท/ท่าน ภายใน2วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง(ทีไม่
หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ มเดินทาง/หนังสื อเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)และหลักฐานโอนเงินมาได้
ที Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ ส่วนที เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรื อชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรื อเมือสายการบินเร่ งออกบัตรโดยสาร) หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินทีระบุ (การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา
หรื อชําระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง – วัน เก็บ ค่าใช้จ่ายท่านละ , บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง – วัน เก็บ ค่าใช้จ่ายท่านละ % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
รายการท่องเที ยวอาจมีการเปลียนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนืองมาจากความล่าช้าของเครื องบิ น ภัยธรรมชาติ หรื อสภาวะทางการเมือง
ทังนี บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกหรื อเปลียนแปลงรายการส่วนหนึ งส่วนใดได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ทังนี ขึนอยูก่ บั การยืนยันจาก
สายการบิน ทีพัก เวลาเข้าเยียมชมของแต่ละสถานที เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอนั เป็ นสาเหตุตอ้ งเลือนการ
เดินทาง หรื อไม่สามารถจัดพาคณะเทียวได้ตามรายการทังหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาอันเนืองมาจากสาเหตุดังต่อไปนี
อัตราแลกเปลียนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชือเพลิงต่าง ๆ
การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะเป็ นการเหมาจ่ายทังหมด ทังนี บริ ษทั จะ
ยึดถือความสําคัญของลูกค้าเป็ นหลัก
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนําสิ งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่ อไปในทางเสื อมเสี ย
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