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2 ท่ าน เลือกวันเดินทางได้ ตามอัธยาศัย
วันแรก

กรุงเทพ–เสี ยมเรียบ-เมืองหริหราลัย-ปราสาทโลเลย-ปราสาทพะโค-ปราสาทบากอง-องค์ เจ็กองค์ จอม
- อังกอร์ ไนท์ มาเก็ต

07.30 น.

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์ เตอร์ แอร์ เอเชีย
(ลูกค้ าทาการเชคอินและรับบอร์ ดดิง้ พาสด้ วยตนเอง)
เหิรฟ้าสู่ เสี ยมเรียบ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 610
เดินทางถึง สนามบินเมืองเสี ยมเรียบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นําท่านสู่ เมืองหริหราลัย ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงในสมัยแรกๆของอาณาจักรขอมนําชม ปราสาทโลเลยซึ่ งพระเจ้าย
โศวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นบริ เวณกลางสระอินทรตฎากะ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระราชบิดา จากนั้น

10.00 น.
11.00 น.
กลางวัน
บ่ าย

PACKAGE เสี ยมเรี ยบ เมืองหริ หราลัย 3 วัน 2 คืน (FD) ราคาเริ่ มต้น 15,900. -
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ค่า

ชมปราสาทพะโคซึ่งเป็ นปราสาทอิฐสามหลังสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่1 ชมความงามของลวดลาย
ซึ่งสลักลงบนทับหลัง เสาประดับกรอบประตู ภาพสลักทวารบาลที่มีอาํ นาจ และชม ปราสาทบากอง สร้างในสมัย
พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของเมืองหริ หราลัยเมืองหลวงของพระองค์เช่นเดียวกับการสร้างปราสาท
พนมบาเค็งเป็ นศูนย์กลางของเมืองพระนครของพระเจ้ายโศวรมัน ซึ่ งหมายความว่าสร้างเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของ
ภูเ ขาพระสุ เ มรุ ศู นย์ก ลางของโลกและจัก รวาลที่ ป ระทับ ของเทพเจ้า นํา ท่ า นสั ก การะองค์ เ จ็ ก องค์ จ อมพระ
คู่บา้ นคู่เมือง ที่ชาวเสี ยมเรี ยบเสี ยมเรี ยบนับถือเป็ นอย่างมาก
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
ให้อิสระท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้า และชมตลาดคํ่าของชาวเสี ยมเรี ยบ ซึ่ งนักท่องเที่ยวนิ ยมมาเดิ นซื้ อของที่ระลึ ก
มากมาย อาทิเช่น ไม้แกะสลัก เสื้ อลายนครวัตและสปาปลา เป็ นต้นที่ตลาด Angkor night market .
พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )

วันทีส่ อง

ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์ นาฏศิลป์ พืน้ เมือง

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างด้วยหินทรายสี ชมพูดูสดใสไม่มีปราสาทใดเหมือนจนหลาย
คนขนานนามว่าเป็ นปราสาทแห่ งความรักชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่ งนี้ วา่ ‘’รัตนชาติแห่ งศิลปะขอม‚ การ
แกะสลักลวดลายนั้นดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชี วา ภาพแกะสลักส่ วนมาก จะเป็ นเรื่ องราว ในมหากาพย์รา
มายาณะ (รามเกียรติ์) นําท่านชม ปราสาทตาพรหม สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา
เป็ นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ปราสาทหลังนี้ มีรากไม้ขนาดมหึ มาขึ้นปก
คลุ มหลังคาปราสาทหลายแห่ ง ซึ่ งเป็ นจุ ดสนใจที่ นกั ท่องเที่ยงใฝ่ ฝั นอยากมาบันทึ กภาพเก็บไว้ และยังเคยเป็ น
สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่ อง Tomb Rider อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่ งด้านหนึ่ งเป็ นศิลาสลักเป็ นรู ปเทวดากําลังฉุ ดนาค
ส่ วนอีกด้านหนึ่ งเป็ นรู ปอสู รซึ่ งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริ งรวมกันถึง 108 ตน เป็ นสะพานที่กษัตริ ยช์ ยั วร
มันที่ 7 ใช้เป็ นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรู ปพระโพธิ สัตว์หนั พระพักตร์ ไปทั้ง
4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรื อนครธม เป็ นสุ ดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่ อมคือ
ในรัช กาลของพระเจ้า ชัย วรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยัก ษ์ ทุ กหลังจะแกะเป็ นเทวพัก ตร์ 4 หน้าหันออกไป
ทอดพระเนตรความเป็ นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ นําท่านชมสิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาท
นครวัด ที่เปรี ยบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสู งสุ ดที่บรรจงชะลอลงมาประดิ ษฐานไว้ในโลกมนุ ษย์ และถื อว่าเป็ น
สถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้ สร้างโดยพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรู ปสลักนาง
อัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า การกวนเกษียรสมุทร ภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 1
โดยมีภาพกองทัพของเสี ยมกุก ซึ่ งเป็ นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยูด่ ว้ ย
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร พร้ อมชมการแสดงนาฏศิลป์ พืน้ เมือง (ระบาอัปสรา)

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

PACKAGE เสี ยมเรี ยบ เมืองหริ หราลัย 3 วัน 2 คืน (FD) ราคาเริ่ มต้น 15,900. -
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พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )

วันทีส่ าม

ล่องเรือโตนเลสาบ - กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ โ ตนเลสาบ(ทะเลสาบเขมร)ล่ องเรื อชมความยิ่ง ใหญ่ ก ว้า งขว้า งสุ ดสายตาซึ่ ง ได้ชื่ อว่า เป็ น
ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของทวีปเอเชี ยเมื่อถึ งฤดูน้ าํ หลากนํ้าท่วมถึง 7,500 ตารางกิ โลเมตรลึกถึง 10 เมตร
ชมวิถีชีวติ ชาวประมงซึ่ งสร้างที่พกั อาศัยอยูก่ ลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิ บปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินเสี ยมเรี ยบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 615
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดีภาพ...พร้ อมความประทับใจ....
*********************************************

กลางวัน
15.45 น.
16.40 น.

อัตราค่ าบริการ (สาหรับผู้ทถี่ ือหนังสื อเดินทางไทย)
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

15,900.- บาท
15,900.- บาท
15,400.- บาท
14,900.- บาท
3,500.- บาท

** กรณีผ้ ูทถี่ ือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ จ่ ายเพิม่ 1,000.- บาท / ท่าน **

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบินแอร์เอเชีย
 ค่าห้องพักจํานวน 2 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนําเที่ยวตลอดเส้นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยายไทย
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าประกันชีวติ ( วงเงิน 1,000,000 บาท )
 ค่าภาษีสนามบินกัมพูชา 25 USD
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 25 USD (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ)
PACKAGE เสี ยมเรี ยบ เมืองหริ หราลัย 3 วัน 2 คืน (FD) ราคาเริ่ มต้น 15,900. -
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 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อนอกเหนือจากโปรแกรม
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าทิป ไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับ
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย ส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน
1.หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ ส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน
1.หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2. รู ปถ่าย 1 หรื อ 2 นิ้ว 2 ใบ

เงื่อนไขการให้ บริการ
การจองมัดจําท่านละ 5,000.- บาท ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน

คืนเงินทั้งหมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000.- บาท
เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

**ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

***บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมแต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ท้ งั นี้ ข้ ึนอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่านํ้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยก
เก็บ)***

PACKAGE เสี ยมเรี ยบ เมืองหริ หราลัย 3 วัน 2 คืน (FD) ราคาเริ่ มต้น 15,900. -
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