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อลังการชมความยิ่งใหญ่ สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก
นครวัด – นครธม – โตนเลสาบ- ชมวิวพนมบาเค็ง 3วัน2คืน
4 ท่ านออกเดินทาง (ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน)
โรงแรม

Manoreach Hotel 3*
Somadevi Hotel /
City Angkor Hotel 4*
Angkor Era Hotel 5*

ราคาทัวร์ พักห้องละ
2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900.7,900.8,900.-

1,500.2,500.3,500.-

**อัตราค่าบริการ (สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย กรณีต่างชาติเพิ่ม 1,000 บาทต่อท่าน)
วันแรก กรุ งเทพ–เสียมเรี ยบ–โตนเลสาบ- ชมพระอาทิตย์ ตกที่พนมบาเค็ง ( - L D)
.....
พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ .. ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ .. (เชคอินด้ วยตนเอง)
....
ออกเดินทางสู่ เสียมเรี ยบ โดยสายการบิน.... เที่ยวบินที่ ....
...
เดินทางถึง สนามบินเมืองเสียมเรี ยบ
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เที่ยง

17.00 น.

ค่ า

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร Tropical
ท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรื อชมความยิ่งใหญ่ กว้ างขว้ างสุดสายตาซึง่ ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน ้าหลากน ้าท่วมถึง 7,500 ตาราง
กิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร ชมวิถีชีวติ ชาวประมงซึง่ สร้ างที่พกั อาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลาย
สิบปี
เดินทางสูป่ ราสาทพนมบาเค็ง เป็ นปราสาทที่ตงอยู
ั ้ ่บนเขาสูงประมาณ 75 เมตร สร้ างในสมัยของพระ
เจ้ ายะโสวรมันที่ 1 พ.ศ. 1432 - 1453 เป็ นศาสนาสถานฮินดูถวายแด่พระศิวะ เมื่อก่อนมีความเชื่อว่า
ต้ องสร้ างปราสาทบนยอดเขาสูง เพื่อต้ องการให้ ตวั เองสูงกว่ามนุษย์โดยทัว่ ไป จึงต้ องสร้ างปราสาทบน
เขาสูง โดยการปกครองแบบกษัตริย์สมมุติเทพ ปั จจุบนั ปราสาทพนมบางเค็งเป็ นจุดที่ชมพระอาทิตย์
ลับของฟ้าที่สวยแห่งหนึ่งในเสียบเรี ยบ โดยต้ องเดินทางขึ ้นบนยอดเขา และต้ องขึ ้นบนปราสาทพนมบา
เค็งด้ วยความชัน ไปพร้ อม ๆ กับนักท่องเที่ยวจานวนมาก เพื่อรอชมชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าในเมือง
เสียมเรี ยบแล้ ว นักท่องเที่ยวจะได้ ขึ ้นไปยังด้ านบนปราสาทสูง เห็นวิวของเมืองเสียบเรี ยบ รวมถึงเห็น
ผู้คนจานวนมากต่างยืนชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าด้ านบนไปพร้ อม ๆ กัน
รั บประทานอาหารค่ า ณ ร้ านอาหาร Mekong
พร้ อมชมการแสดงนาฎศิลป์พืน้ เมือง (ระบาอัปสรา)
นาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั (ราคาโรงแรมตามท้ ายโปรแกรม)

วันที่สอง ปราสาทบายน-ปราสาทบาปวน-ปราสาทตาพรม–ปราสาทบันทายสรี -ปราสาทนครวัด
(ABF L D )
เช้ า
รั บประทาน อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึง่ ด้ านหนึ่งเป็ นศิลาสลักเป็ นรูปเทวดา
กาลังฉุดนาค ส่วนอีกด้ านหนึ่งเป็ นรูปอสูรซึง่ มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็ น
สะพานที่กษัตริย์ชยั วรมันที่ 7 ใช้ เป็ นทางเสด็จผ่านเข้ าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรูป
พระโพธิสตั ว์หนั พระพักตร์ ไปทัง้ 4 ทิศ นาท่านสู่ ปราสาทบายน ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของอังกอร์ ธมหรื อ
นครธม เป็ นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาท
ขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็ นเทวพักตร์ 4 หน้ าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็ นไปและทุกข์สขุ ของ
ประชาชนทัง้ 4 ทิศ นาท่านชมสิง่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก และชม ปราสาทบาปวน เป็ นปราสาท
ขอมที่อยู่กลุม่ ปราสาทนครวัด สร้ างขึ ้นในยุคพระเจ้ าอุทยั ทิตยวรมันที่ 2 ตังอยู
้ ่ในเมืองยโสธรปุระ
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เที่ยง

ค่ า

ทางด้ านทิศใต้ ของปราสาทนครวัดประมาณ 30 กิโลเมตรลักษณะของตัวปราสาทประธานมียอดเรี ยว
แหลม คล้ ายกับปราสาทพนมรุ้ ง มีระเบียงคตถึงสามชันที
้ ่เชื่อมต่อกันได้ ตลอด โคปุระขนาดใหญ่สดุ
ชม ปราสาทตาพรม ที่สร้ างโดยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็ นวัดในพุทธ
ศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ปราสาทหลังนี ้มีรากไม้ ขนาดมหึมาขึ ้นปกคลุม
หลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึง่ เป็ นจุดสนใจที่นกั ท่องเที่ยงใฝ่ ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และยังเคย
เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง Tomb Rider อีกด้ วย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร Red Crab
เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี ซึง่ สร้ างด้ วยหินทรายสีชมพูดสู ดใส ไม่มีปราสาทใดเหมือน จน
หลายคนขนานนามว่าเป็ นปราสาทแห่งความรัก ชาวฝรั่งเศสให้ ฉายาปราสาทแห่งนี ้ว่า
‘’รั ตนชาติแห่ งศิลปะขอม‚ การแกะสลักลวดลายนันดู
้ ออ่ นช้ อย ลายคมชัด ดูมีชีวติ ชีวา ภาพแกะสลัก
ส่วนมาก จะเป็ นเรื่ องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์)
นาท่านสู่ ปราสาทนครวัด (Angkor wat) ปราสาทนครวัด ที่เปรี ยบเสมือนวิมานของเทพเจ้ าสูงสุดที่
บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็ นสถานที่สดุ ยอดในการเดินทางไปในครัง้ นี ้
สร้ างโดยพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพ
แกะสลักนูนต่า การกวนเกษี ยรสมุทร ภาพการยกกองทัพของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพ
ของเสียมกุก ซึง่ เป็ นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย
รั บประทานอาหารค่ า ณ ร้ านอาหาร

วันที่สาม วัดใหม่ – องค์ เจ๊ ก องค์ จอม – ตลาดซาจ๊ ะ – ส่ งสนามบินเสียมเรี ยบ (ABF L - )
เช้ า
รั บประทาน อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่านสักการะ องค์ เจ็ก องค์ จอม พระคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวเสียมเรี ยบเสียมเรี ยบนับถือเป็ นอย่างมาก
จากนันน
้ าชม วัดใหม่ (วัดทไม) เป็ นที่รวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในยุค
เขมรแดงที่พลพต ผู้นาเขมรแดงปกครอง
เที่ยง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร Tole Sap
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองเสียมเรี ยบ(ตลาดซาจ๊ ะ)ให้ ท่านได้ ช้ อปปิ ้ งซาจ๊ ะ เลือกซื ้อสินค้ า
ที่ท่านถูกใจ
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่สนามบินเสียมเรี ยบ
....
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ..... เที่ยวบินที่ ....
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.....

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ....

**รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ**
อัตราค่ าบริ การรวม
 ค่าห้ องพักจานวน 2 คืน (พักห้ องละ 2 – 3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตลอดเส้ นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
อัตราค่ าบริ การไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
 ค่ าประกันชีวิต ( วงเงิน 1,000,000 บาท )
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศกัมพูชา 30 USD (กรณีเป็ นชาวต่ างชาติ)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อนอกเหนือจากโปรแกรม
 ค่าพักห้ องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่ าทิป ไกด์ ท้องถิ่น และคนขับประมาณ 2 USD/วัน
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ

1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 1 หรื อ 2 นิ ้ว 2 ใบ
เงื่อนไขการให้ บริ การ
การจอง
ชาระยอดเต็มภายใน 2 วันหลังจากทาการจอง
การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนเงินใดๆทัง้ สิน้ ทุกกรณี****
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***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ค่าเงินบาทและค่าน ้ามันเพิม่ เติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ)***

