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2 ท่ าน เลือกวันเดินทางได้ ตามอัธยาศัย
วันแรก
06.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

เที่ยง
บ่าย

กรุ งเทพ–เสียมเรี ยบ–โตนเลสาบ-เมืองหริหราลัย-ปราสาทโลเลย-ปราสาทพะโคปราสาทบากอง
พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F (เชคอินด้ วยตนเอง)
ออกเดินทางสู่ เสียมเรี ยบ โดยสายการบินบางกอก แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 903
เดินทางถึง สนามบินเมืองเสียมเรี ยบ นําท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรื อชม
ความยิ่งใหญ่ กว้ างขว้ างสุดสายตาซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย
เมื่อถึงฤดูนํ ้าหลากนํ ้าท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึง่ สร้ าง
ที่พกั อาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นําท่านสู่ เมืองหริหราลัย ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงในสมัยแรกๆ ของอาณาจักรขอม นําชม
ปราสาทโลเลย ซึง่ พระเจ้ ายโศวรมันที่ 1 โปรดให้ สร้ างขึ ้นบริเวณกลางสระอินทรตฎากะ เพื่อ
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระราชบิดา จากนันชม
้ ปราสาทพะโค ซึง่ เป็ นปราสาทอิฐสามหลัง
สร้ างในรัชสมัยของพระเจ้ าอินทรวรมันที่ 1 ชมความงามของลวดลายซึง่ สลักลงบนทับหลัง เสา
ประดับกรอบประตู ภาพสลักทวารบาลที่มีอํานาจ และชม ปราสาทบากอง สร้ างในสมัยพระเจ้ า
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ค่า

อินทรวรมันที่ 1 ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของเมืองหริหราลัย เมืองหลวงของพระองค์ เช่นเดียวกับการ
สร้ างปราสาทพนมบาเค็ง เป็ นศูนย์กลางของเมืองพระนครของพระเจ้ ายโศวรมัน ซึง่ หมายความว่า
สร้ างเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ของภูเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของโลกและจักรวาลที่ประทับของเทพเจ้ า
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร ให้ อิสระท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ า และชมตลาดคํ่าของชาว
เสียมเรี ยบ ซึง่ นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื ้อของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ไม้ แกะสลัก เสื ้อลายนคร
วัต และสปาปลา เป็ นต้ น ที่ตลาด Angkor night market .
พักที่ REE HOTEL หรื อเทียบเท่า ( 4 ดาว )

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี -ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์ นาฏศิลป์พืน้ เมือง
07.00 น. รับประทาน อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหาร เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี ซึง่ สร้ างด้ วยหินทรายสีชมพูดสู ดใส ไม่มีปราสาท
ใดเหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็ นปราสาทแห่งความรัก ชาวฝรั่งเศสให้ ฉายาปราสาทแห่งนี ้
ว่า ‘’รั ตนชาติแห่ งศิลปะขอม‚ การแกะสลักลวดลายนันดู
้ อ่อนช้ อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพ
แกะสลักส่วนมาก จะเป็ นเรื่ องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์) นําท่านชม ปราสาทตา
พรหม สร้ างโดยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็ นวัดในพุทธศาสนาที่มี
ขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ปราสาทหลังนี ้มีรากไม้ ขนาดมหึมาขึ ้นปกคลุมหลังคา
ปราสาทหลายแห่ง ซึง่ เป็ นจุดสนใจที่นกั ท่องเที่ยงใฝ่ ฝั นอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และยังเคยเป็ น
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง Tomb Rider อีกด้ วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
บ่าย
จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึง่ ด้ านหนึง่ เป็ นศิลาสลักเป็ นรูป
เทวดากาลังฉุดนาค ส่วนอีกด้ านหนึง่ เป็ นรูปอสูรซึง่ มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง
108 ตน เป็ นสะพานที่กษัตริย์ชยั วรมันที่ 7 ใช้ เป็ นทางเสด็จผ่านเข้ าออกเมืองนครธม ชม ประตู
เมือง ที่มียอดเป็ นรูปพระโพธิสตั ว์หนั พระพักตร์ ไปทัง้ 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึง่ เป็ นศูนย์กลาง
ของอังกอร์ ธมหรื อนครธม เป็ นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้ าชัยวร
มันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็ นเทวพักตร์ 4 หน้ าหันออกไปทอดพระเนตร
ความเป็ นไปและทุกข์สขุ ของประชาชนทัง้ 4 ทิศ นาท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาท
นครวัด ที่เปรี ยบเสมือนวิมานของเทพเจ้ าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ ในโลกมนุษย์
และถือว่าเป็ นสถานที่สดุ ยอดในการเดินทางไปในครัง้ นี ้ สร้ างโดยพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวาย
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เป็ นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่า การกวนเกษี ยรสมุทร ภาพ
การยกกองทัพของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึง่ เป็ นบรรพบุรุษของพวก
เราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร พร้ อมชมการแสดงนาฎศิลป์พืน้ เมือง (ระบาอัปสรา)
พักที่ REE HOTEL หรื อเทียบเท่า ( 4 ดาว )

วันที่สาม เสียมเรี ยบ–องค์ เจ็ก องค์ จอม-วัดใหม่ - ช้ อปปิ ้ งตลาดซาจ๊ ะ–กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านสักการะ องค์ เจ็ก องค์ จอม พระคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวเสียมเรี ยบเสียมเรี ยบนับถือเป็ นอย่าง
มาก จากนันนํ
้ าชม วัดใหม่ (วัดทไม) เป็ นที่รวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และเรื่ องราวที่
เกิดขึ ้นในยุคเขมรแดงที่พลพต ผู้นําเขมรแดงปกครอง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองเสียม
เรี ยบ (ตลาดซาจ๊ ะ) ให้ ท่านได้ ช้ อปปิ ้ งซาจ๊ ะ เลือกซื ้อสินค้ าที่ท่านถูกใจ ฝากคนที่ท่านรักทางบ้ าน
เวลาพอสมควรแล้ วนําท่านเดินทางสู่ ปอยเปต
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินเสียมเรี ยบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
15.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 914
17.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ....
*********************************************
อัตราค่ าบริ การ (สาหรั บผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทย)
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)

ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง) ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง) ท่ านละ
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม

ท่ านละ

18,900.18,900.18,400.17,900.3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

** กรณีผ้ ูท่ ถี ือหนังสือเดินทางต่ างชาติ จ่ ายเพิ่ม 1,000.- บาท / ท่ าน **
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อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบินบางกอก แอร์ เวย์ส
 ค่าห้ องพักจานวน 2 คืน (พักห้ องละ 2 – 3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตลอดเส้ นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่ าประกันชีวิต ( วงเงิน 1,000,000 บาท )
 ค่ าภาษีสนามบินกัมพูชา 25 USD
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศกัมพูชา 25 USD (กรณีเป็ นชาวต่ างชาติ)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อนอกเหนือจากโปรแกรม
 ค่าพักห้ องเดี่ยวเพิม่ ตามอัตรา
 ค่ าทิป ไกด์ ท้องถิ่น และคนขับ
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน

1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ ส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน

1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 1 หรื อ 2 นิ ้ว 2 ใบ
เงื่อนไขการให้ บริการ
การจอง
มัดจําท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนเงินทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 3,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
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**ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรื อค่าทัวร์
ทังหมด
้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ**
้
ิ ธิเ์ ปลีย
***บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการ
บริการและผลประโยชน์ผู ้เดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ค่าเงินบาทและค่าน้ ามันเพิม
่ เติมทีส
่ ายการ
บินเรียกเก็บ)***
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