กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน THAI SMILE
นครวัด นครธม บายน ตาพรหม บันทายสรี โตเลสาบ
พักหรู 4 ดาว
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเสียมเรียบ - ศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม - โตนเลสาบ ปราสาทเขาพนมบาแค็ง
วันที่2 ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทบันทายสาเหร่ - เมืองพระนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - มหา
ปราสาทนครวัด - ชมการแสดงชุดระบาอัปสร
วันที่3 โรงเรียนสอนศิลปะ - วัดใหม่ - ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรในยุคของพอลพต - บารายตะวันตก - ช้อปปิ้ง
ที่ตลาดซาจ๊ะ - สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
05.30 น.
07.25 น.
08.20 น.

12.00 น.
บ่าย

17.00 น.

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - พนมบาเค็ง
พร้อมกัน ณ สนามบิน สุว รรณภูมิ อาคารผู้โ ดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์ส ายการบินไทยสมายเจ้าหน้า
ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
นาคณะเดินทางสู่ ประเทศ กัมพูชา โดยสายการบินไทย สไมล เที่ยวบิน WE588 รับประทานอาหารเช้า(1)
บนเครื่อง
ถึง ประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระเรียบร้อย
จากนั้นนาท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
นาท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร ตามประวัติ
เล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากไป
ทาบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงได้
สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม เป็นพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
อาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง
พื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
นาท่านสู่ ปราสาทเขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึ้นใน
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วันที่สาม

ศตวรรษที่ 9 ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย เดิมที่นี่เป็นศูนย์กลางเมือง
พนมบาแค็งนี้เป็นเทวสถานจากพื้นราบถึงยอดเขาเป็นปราสาทขึ้นไป 15 ชั้น โดยชั้นบนสุดมีปรางค์ประธานอยู่ตรง
กลางฐานหินทรายทั้ง5 ชั้น และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก
รับประทานอาหารค่า(3)ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก ที่ไนท์มาร์เก็ต
พัก โรงแรม Siemreap Ever Green หรือเทียบเท่า
บันทายสรี - นครธม - ตาพรหม - นครวัด
รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้า
ราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหิน
ทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก
จากนั้นนาท่านชม ปราสาทบันทายสาเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัช
สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย
และนาท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็ นวัดในพุทธศาสนา เป็น
ปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจ
ปราสาทนี้มากพอสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคาร
นาคณะ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม
นาท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็ นสุดยอดปราสาทของเขมร
ในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า
หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน
เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่
แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต
เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพัน
ปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่าที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็น
เรื่ องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวน
เกษียรสมุทร
รับประทานอาหารค่า(6)ที่ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงชุดระบาอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่น
อีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจาตามอัธยาศัย
พัก โรงแรม Siemreap Ever Green หรือเทียบเท่า
โรงเรียนสอนศิลปะ - ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ - วัดใหม่ - บารายตะวันตก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00น.
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม โรงเรียนสอนศิลปะ ชมวิถีชีวิตและการสอนศิลปะแบบเขมร

19.00 น.
วันที่สอง
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

เย็น
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12.00น.
บ่าย

20.45 น.
21.55 น.

จากนั้นนาท่านชม วัดใหม่ ( Wat Mai ) ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรในสมัยที่ทาการสู้รบกับชาวเขมรแดง
ในยุคของพอลพต (Killing Fields)
รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคาร
ชม บารายตะวันตก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ (พ.ศ. ๑๕๕๓ - ๑๕๙๓) แล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าอุทัย
ทิตยวรมันที่ ๒ (พ.ศ. ๑๕๙๓ - ๑๖๐๙) กว้าง ๒.๑ กิโลเมตร ยาวกว่า ๘ กิโลเมตร จุน้าได้กว่า ๑๒๓ ล้านลูกบาศก์
เมตร มีขนาดใหญ่กว่าบารายตะวันออก และเป็นบารายที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพระนคร และยังมีน้าอยู่ให้เห็นใน
ปั จ จุ บั น กลางบารายมีป ราสาท “แม่บุ ญตะวันตก” อยู่บนเกาะ
เช่นเดียวกัน
จากนั้นนาทุกท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ จน
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสไมลเที่ยวบิน WE591
รับประทานอาหารค่า(9)บนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ
เด็กอายุต่ากว่า 12
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

อัตราค่าบริการ / ท่าน
**งดแถมกระเป๋า

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

24-26 มี.ค. 60

9,999

9,999

9,999

2,000

6-8 เม.ย. 60

9,999

9,999

9,999

2,000

13-15 เม.ย. 60

11,999

11,999

11,999

2,500

14-16 เม.ย. 60

11,999

11,999

11,999

2,500

15-17 เม.ย. 60

10,999

10,999

10,999

2,500

หมายเหตุ: รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คานึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินไทยสไมล์
2. ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
3. ค่าเข้าชมสถานที่
4. ไกด์ท้องถิ่น
5. ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
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6. ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอร์กรีน หรือ เทียบเท่า
7. ประกันชีวิต 1,000,000 / อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สาหรับต่างชาติ (20 USD)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
3. ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
4. ทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น ท่านละ 200 บาทต่อคน รวมเป็น 600 บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็นกาลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้าใจ
ของลูกค้า)
สิ่งที่ควรนาติดตัวไปด้วย
1. รองเท้ากันลื่น
2. แว่นกันแดด
3. ของใช้ส่วนตัว
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท / ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 02-748-6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
31 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา
หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
**รายการทัวร์นี้เป็นราคาทัวร์โปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**
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