นครวัด นครธรรม 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน ไทยสไมล
โหลดกระเปาได 20 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ณ ปราสาทนครวัด
ตื่นตาตื่นใจกับสถาปตยกรรม ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายสรี,ปราสาทบายน
สัมผัสคุณคาอาณาจักรขอมโบราณ ณ.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอังกอร
ชมโชวพื้นเมืองและรําอัปสรา

ชอปปงสินคาพื้นเมือง ณ Night Market และชมเมืองเสียมเรียบยามค่ําคืน
บริการน้ําดื่มแชเย็น และ ผาเย็นตลอดการเดินทาง
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเสียมราฐ - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอังกอร - ศาลพระองคเจค
พระองคจอม - ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม - วัดใหม - Night Market - Pub Street

วันที่2 พระนคร - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด - ประสาทบันทายสรี
วันที่3 สนามบินเสียมราฐ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 1
05.00 น.

07.25 น.

08.20 น.

กรุงเทพฯ - เมืองเสียมราฐ - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอังกอร - องคเจค องคจอม
ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม - วัดใหม
(-/L/D)
คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอร E
ของสายการบิน Thai Smile (WE) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตร
ขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยเที่ยวบินที่ WE588
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว
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กลางวัน
บาย

เย็น

วันที่ 2
เชา

นําทานชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอังกอร (Angkor National Museum) เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมวัตถุ
โบราณและเรื่องราวประวัติศาสตรของชนชาติกัมพูชาทางดานวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาของอาณาจักรขอม
โบราณชมพระพุทธรูปเกาแกนับพัน องคที่รวบรวมจัดแสดงไดอยางงดงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานเขา Check In ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นใหทานพักผอนตามอัธยาศัย
นํ า ท า นเดิ น ทางสู ศาลพระองค เ จค พระองค จ อม ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นศาลหลั ก เมื อ ง ของเมื อ งเสี ย มราฐ
ตามตํานานกลาววา องคเจค องคจอม เปนพี่นองกัน และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอยากมาก อยูมา
วันหนึ่งทั้งสองกลับมาจากการทําบุญแลวก็นอนหลับไปไมตื่นขึ้นมาอีกเลย ฝายบิดามารดามีความอาลัยทั้งสองเปน
อยางมากจึงไดสรางพระพุทธรูปขึ้นสององค ซึ่งองคใหญนามวาองคเจค และองคเล็กนามวาองคจอม กลายเปนสิ่ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู บ า น คู เ มื อ ง ข อ ง เ มื อ ง แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใ ห ค ว า ม นั บ ถื อ เ ป น อ ย า ง ม า ก จ น ถึ ง ทุ ก วั น นี้
นําทานชม ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม Angkor Silk Farm เปนศูนยหัตกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานหัตกรรมทอผารวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณใหคงอยู อีกทั้งยังเปนศูนยสอนวิชาชีพแทบทุก
สาขา เชน การทอผา การแกะสลักหิน แกะสลักไม และผลงานของนักเรียนก็จะมีวางจําหนายภายในรานคาของ
ศูนย
นําทานชม วัดใหม หรือ วัดอัฐ เปนวัดที่ทําเมรุไวเก็บกระดูกของชาวเขมร ที่ถูกฆาในสมัยสงครามลางเผาพันธุ ใน
สมัยเขมรแดงเรืองอํานาจ ไดจับพวกที่มีความรูความสามารถ ทหารและประชาชนชาวเขมรที่ไมยอมเขาพวกกับ
เขมรแดงตายดวยการฆาอยางทรมาน

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางสู Night Market ตลาดกลางคืน ใหทานไดมีเวลาอิสระเลือกซื้อสินคาและ
ชมเมืองเสียมเรียบยามค่ําคืนและอิสระเดินเลนที่ Pub Street ถนนคนเดินรูปแบบถนนขาวสารบานเราเปนแหลง
กินดื่นที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
พักที่ TARA ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา
ปราสาทนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ปราสาทบันทายสรี
ชอปปง Night Market
(B/L/D)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3)
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง พระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เปนสะพานที่พระเจา
ชัยวรมันที่ 7 กษัตริยเขมรใชเปนทางเสด็จผานเขาออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเปนรูปพระโพธิสัตวหัน
พระพักตรไปทั้ง 4 ทิศ
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กลางวัน

เย็น

วันที่ 3
เชา
09.15 น.
10.20 น.

ชม ปราสาทบายน ซึ่งเปนศูนยกลางของอังกอรธมหรือนครธม ถือวาเปนสุดยอดของปราสาทเขมร เมื่อทานไดเขา
ไปสัมผัสยังปราสาทแหงนี้จะรูสึกเหมือนมีคนคอยจองมองเราอยูตลอดเวลา
จากนั้นนําทานเดินทางสู ปราสาทตาพรหม ซึ่งสรางในป พ.ศ.1729 โดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด
พระราชมารดาเปนวัดในพุทธศาสนา เปนปราสาทที่สวยงามและมีมนตขลังมาก โดยทางเขาปราสาทจะรมรื่นดวย
พรรณไมและประตูทางเขาที่มีการแกะสลักรูปหนาพระเจาชัยวรมันที่ 7 อยูดวย นําทานเขาชมตัวปราสาทที่มี
ตนไมเขาทําลายจนเกิดเปนศิลปะที่สวยงาม พรอมชมนางอัปสราที่สวยงาม นักทองเที่ยวสวนมากใหความสนใจ
ปราสาทนี้มาก จากนั้นแวะชม ผลิตภัณฑจาก หยก ที่นํามาแปรรูปเปน สรอย แหวน และเครื่องประดับชนิดตางๆ
เสริมดวงชะตา เครื่องสิริมงคลใหกับชีวิตของทาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําทานชม สิ่งมหัศจรรยที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ซึ่งสรางขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720
โดยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 อันยิ่งใหญตระการตาซึ่ง ถือเปนสิ่งมหัศจรรยของโลก ลักษณะเปนปราสาทหินที่
สวยงาม ดวยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ําบนหินทรายรูปนางอัปสร หรือนางอัปสรา ตามระเบียง
และหนาของโคปุระ ซุมประตู ทุกชั้น นับหมื่นองค โดยแตละตนจะมีลักษณะไมเหมือนกันมีทั้งยิ้มเห็นฟนดวย
ทาทางรายรําในแบบตาง ๆชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค ชมภาพแกะสลักนูนต่ํา การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเปน
พิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของ เสียมกุกซึ่ง
เปนบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยูดวย
จากนั้นนําทานชม ประสาทบันทายสรี หมายถึง ปราสาทสตรี หรือ ปอมสตรี สรางในรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 4
ซึ่งขึ้นชื่อวาเปน รัตนชาติแหงปราสาทขอม เนื่องจากลวดลายที่ประดับบนตัวปราสาทที่มีความงดงามออนชอย
และความวิจิตรบรรจงที่ชางไดแกะสลัก จนทําใหเหลานางอัปสรา ที่ประดับบนผนังปราสาทดูราวกับมีชีวิตจริง
จากนั้นนําทานเดินทางสูนครวัด ถูกสรางในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 สมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด พระ
วิษณุ หรือ พระนารายณโดยรอบบริเวณชมรูปสลักเหลานางอัปสรนับหมื่นองค ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) พรอมชมการแสดงพื้นเมืองและระบําอัปสรา
พักที่ TARA ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

เมืองเสียมราฐ - กรุงเทพฯ
(B/-/-)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6)
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ WE589 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา
เพื่อประโยชนของทานเอง***
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 500 บาท ตลอดทริป
ผูใหญ 1 ทาน
พักหองละ 2 ทาน
 ราคาโปรโมชั่น : ไมมีราคาเด็ก 
5-7 พ.ค. 60 (วันพืชมงคล)
12,900.12-14 พ.ค. 60
11,900.19-21 พ.ค. 60
10,900.2-4 มิ.ย. 60
11,900.9-11 มิ.ย. 60
11,900.16-18 มิ.ย. 60
10,900.23-25 มิ.ย. 60
11,900.30มิ.ย.-2ก.ค.60
11,900.8-10 ก.ค. 60 (วันอาสาฬหบูชา)
12,900.14-16 ก.ค. 60
11,900.21-23 ก.ค. 60
10,900.28-30 ก.ค. 60
11,900.-

อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา

พักเดี่ยว
3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.-

อัตราคาบริการนี้รวม
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
• คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน
• คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
• คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
• คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
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คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชอง
พิเศษของโรงแรม เปนตน
คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ
ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 500 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 5,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง(ที่ไม
หมดอายุภายใน6เดือนนับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2748 6246-7
2.คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ(ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 31 วันทํา
การ(ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไม
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทั้งหมด
3.กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับทางสาย
การบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
4.เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เนื่องจากเปนนโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
• สําหรับผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง
• ราคาทัวรใชตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได ตองเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเทานั้น
• PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 15 คนขึ้นไป
• ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความ
เปนจริง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเปนหลัก
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
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• กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
• กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว
เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
• กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการ
เขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
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