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วันแรกของการเดินทาง (1)
จุดนัดพบ -อ.อรัญประเทศ -ปอยเปต -หมู่บา้ นแกะสลักหินทราย -เมืองเสียมเรียบ -ทาบัตรพาสปอร์ต เพือ่ สาหรับการ
ดูโบราณสถาน –ล่องเรือชมทะเลสาบเขมร (โตนเลสาบ) –วัดพระพรหมรัตน์ –องค์เจ๊ก องค์จอม
(-/L/D)
04.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ จุ ดนัดพบ เจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ คอยให้ก ารต้อนรับดูแ ลด้านเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทาง...
04.30 น. ออกเดินทาง โดยรถตู ้ สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว
08.30 น. เดินทางถึง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองที่ “ด่านคลองลึก” เข้ าสู่ด่านกัมพูชา
ที่ “ด่านปอยเปต” นาท่านเปลี่ยนรถปรับอากาศท้ องถิ่น...จากนั้นนาท่าน
เดิ นทางสู่ เมื อ งเสีย มเรี ยบ เมื อ งเศรษฐกิจและแหล่ งท่ องเที่ยวที่เป็ น
มรดกโลกของกัม พู ชา...ระหว่ างเส้ น ทางนั้น จะให้ ท่ านแวะชม หมู่ บ า้ น
แกะสลักหิ นทราย ที่ข้ ึนชื่อของประเทศกัมพูซาซึ่งแกะสลักหินทรายได้
สวยงามที่สดุ และท่านสามารถซื้อของฝากของที่ระลึกได้ อกี ด้ วย...
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองเสียมเรียบ
บ่าย
นาท่านเดินทาง ทำบัตรพำสปอร์ต เพือ่ สำหรับกำรดูโบรำณสถำน...
นาท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบเขมร หรือ โตนเลสำบ เป็ นทะเลสาบนา้ จืดซึ่งเกิดจาก
แม่นา้ โขงไหลผ่าน ซึ่งมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร จึงทาให้ ท่นี ่ไี ด้ ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบ
นา้ จืดที่ใหญ่ท่สี ุดในเอเชีย นอกจากนั้นโตนเลสาบยังเป็ นสถานที่ผสมพันธุข์ องปลาบึก
ซึ่งเป็ นปลาขนาดใหญ่ ท่พี บได้ เฉพาะในแม่นา้ โขงเท่านั้น โดยโตนเลสาบมีอาณาเขต
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คา่

ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ในกัมพูชาถึง 5 จังหวัด ได้ แก่ กาปงธม, กาปงซะนัง, โพธิสตั ว์, พระตะบอง และเสียม
เรียบ...
นาท่านเข้ าชม วัดพระพรหมรัตน์ (Prohm Rath) ภายในพระวิหารของวัด มีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ท่สี ร้ างด้ วยกาบ
เรือของพระชื่อดังที่ชื่อว่า Preah Ang Chong Han Hoy ที่เป็ นที่เคารพสักการะของชาว
พนมเปญ และกัมพูชา มาตั้งแต่สมัยพ.ศ.1900 ภายในโบสถ์มีพระประธานที่ถูกสร้ าง
อย่ างเรียบง่าย แต่ หากเดินไปทางด้ านหลังพระองค์ใหญ่ น้ัน นักท่องเที่ยวก็จะได้ พ บ
พระนอน ที่นอนซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลาราย
ที่ป ระดับ ตกแต่ งด้ วยภาพพุ ท ธประวัติ ซ่ึ งเป็ นศิ ล ปะแบบใหม่ ท่ีศิ ล ปิ นแนวใหม่ ข อง
กัมพูชาสร้ างสรรค์ข้ ึนมีเอกลักษณ์แตกต่างตรงเล่ นความนูนต่าที่ยื่นออกมาจากฝาผนัง
ให้ ดูมีมิติมากขึ้นครับ และนาท่านสักการะ องค์เจ๊ก-องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบ
นับถือเป็ นอย่างมาก เป็ นที่เคารพนับถือของชาวเขมรเปรียบเสมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ
เสียมเรียบ ชาวบ้ านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ สกั การะขอพรองค์
เจ็กกับ องค์จอม เป็ นพี่ น้อ งกันและมี ความเลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนา
อย่ างมาก วันหนึ่งหลั งจากไปท าบุ ญ กลั บไปก็นอนหลั บ ไม่ ตื่นขึ้นมาอีก
บิดามารดามีความเสียใจและอาลั ยกับลูกสาวทั้งสองคนอย่ างมาก จึงได้
สร้ างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่ นามว่าองค์เจ็ก องค์เล็กเป็ น
น้ องนามว่ าองค์ จอม เป็ นพระพุ ท ธรูป คู่บ้ านคู่ เมื องของเมื องเสียมราฐ
ประชาชนที่น่ใี ห้ ความเคารพนับถืออย่างมาก...
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้อมการแสดงพื้ นเมือง
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก โรงแรม Starry Angkor Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม –ปราสาทบันทายสรี -ปราสาทนครวัด –อังกอร์ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าชม ปราสาทบายน สัมผัส “รอยยิ้มบายน” เป็ นศูนย์กลางของนครธม เป็ นสุดยอดปราสาทของเขมรใน
ยุคเสื่อม คือ ในรัชสมัยของเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็ น
เทวพักตร์ 4 หน้ า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน...
นาท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้ างในปี พ.ศ.1729 โดย
พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 เพื่ ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็ นวัดใน
พุทธศาสนา ชมต้ นสะปงขนาดใหญ่ท่แี ผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดู
ลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต ซึ่งปราสาทตาพรหมเป็ นปราสาทที่
สวยงามและมีมนต์ขลังมาก...
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แบบบุฟเฟ่ ต์
บ่าย
จากนั้นนาท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay srei) ซึ่งสร้ างตอนปลายสมัยพระเจ้ าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.
1510) แต่ มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็ นพระราชโอรส ตัวปราสาท
สร้ างในแนวราบเป็ นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่ มหนึ่ง สร้ างด้ วยหินทรายสีชมพูแกะสลั ก
ภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้ างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือ
ที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้ อมแห่งสตรี" หรือ "ป้ อมที่สวยงาม"...
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นาท่านเดินทางชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้ าสูงสุด ที่
บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็ นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้ างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรานับหมื่นองค์ ,
ชมภาพแกะสลักนูนต่า, การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็ นพิธกี รรมโบราณอัน
ศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ ชมภาพการยกกองทัพของพระ
เจ้ าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็ นบรรพบุรุษของ
พวกเราชาวไทยปรากฏอยู่...
คา่
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
18.00 น. นาท่านเข้ าสู่ท่พี ั ก โรงแรม Starry Angkor Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ
4 ดาว)
อิส ระพั กผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรี ยบยามค่ าคืนที่ อังกอร์ไนท์มาร์เก็ต หรื อตลาดเดินเล่ น
กลางคืนของเสียมเรียบ จะมีร้านอาหาร ร้ านกินดื่ม ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านนวด
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
วัดศุภมงคล -ร้านเครื่องเงิน -ตลาดซาจ๊ะ -ด่านปอยเปต -สระแก้ว -กทม.
(B/L/-)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. น าท่ านเดิ น ทางสู่ วัด ศุ ภ มงคล พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ้ ื นบ้ านที่ เก็บ กระดู ก ของชาว
เขมร เป็ นอนุ สรณ์ แห่ งความสูญ เสียของมวลมนุ ษ ยชาติ ในช่ วงสงครามล้ าง
เผ่าพันธุ์ ท่านจะได้ เห็นเหตุการณ์ท่โี หดร้ ายน่าหดหู่ท่เี หลือเชื่อ ซึ่งมีหลักฐานที่
หลงเหลืออยู่เกี่ยวกับวิธกี ารทรมานคนก่อนที่จะถูกสังหาร...
นาท่านเดินทางชม ร้ำนเครื่องเงิน ที่มีเครื่องประดับสวยๆ ราคาเป็ นกันเอง
ต่ อ ด้ วยน าท่ านช้ อปปิ้ งที่ต ลาดเก่า ตลาดซาจ๊ ะ ขอเชิญ ท่ านอิส ระเลื อ กซื้ อ
สินค้ าพื้ นเมืองเพื่อเป็ นของฝากและของที่ระลึก อาทิเช่น ผ้ าพั นคอ, เสื้อยืด,
หินแกะสลัก, เครื่องจักสานและปลากรอบชนิดต่างๆ ที่เลื่องชื่อ เป็ นต้ น...
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แบบบุฟเฟ่ ต์
13.00 น. อาลาเมือง เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เดินทางกลับประเทศไทยตามเส้ นทางเดิม...
16.00 น. เดินทางถึง ด่านปอยเปต นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ า-ออกเมืองทั้งกัมพูชาและไทย กลับเข้ าสู่ฝ่งั ไทย...

จำกนัน้ สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ...

อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
21.00 น. เดินทางถึงทีห่ มายโดยสวัสดิภาพ...
*************************************************************
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อัตราค่าบริการ (บาท)
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ท่านละ)

วันที่เดินทาง : ทุกวันศุกร์
27 – 29 กรกฎาคม 2561 (วันอาสาฬหบูชา)

8,500.8,500.-

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่ าวทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่ อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่ อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจาท่านละ 3,000 บาท +สาเนาหน้าพาสปอร์ต ทีม่ ีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน เพือ่ ยืนยันการ
จองภายใน 5 วันหลังได้รบั การยืนยันทีแ่ น่นอน
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 1,500 บาท
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-19 วันขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 14 วันขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
4.5 กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.9 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ วถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่ารถตู้ 9 ที่น่งั
2. ค่าที่พักห้ องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ข้างต้ น
4. ไกด์ท้องถิ่น 1 ท่าน และคนขับรถ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในวงเงินท่าน
ละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. ค่าวีซ่า VIP ด่านเขมร
7. ค่านา้ ดื่มวันละ 1 ขวด /ท่าน /วัน
8. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ตลอดการเดินทาง

หน้า 5 จาก 5

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิ เช่น ค่าอาหาร,เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็ น
ต้ น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

5. ไม่มหี วั หน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย
6. ค่าวีซ่า (สาหรับชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ รู ่วมคณะไม่ถงึ ผู้ใหญ่ 8 ท่านขึ้นไป
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ ชาระให้ กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่ นกัน ดังนั้นหากท่ านมีเหตุอันใดที่ทาให้ ท่านไม่ ได้ ท่องเที่ยวพร้ อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้

