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กาหนดการเดินทาง : 8-10/ 15-17 / 22-24 / 29-31 พ.ค.58
วันแรก
กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสี ยมเรียบ-โตนเลสาบ-ตลาดไนท์ มาเก็ต
05.00 น
05.30 น.
09.00 น.
12.00 น.
13.30 น.

ค่า

พร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ การต้ อนรับ
เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว โดยรถปรับอากาศ พร้อมบริ การอาหารเช้ าแบบปิ กนิคบนรถ
เดินทางถึง ด่ านปอยเปต จากนั้นนาท่านผ่านด่ านตรวจคนเข้ าเมืองด่ านปอยเปต ออกเดินทางสู่ เสี ยมเรียบ ซึ่ง
ถนนปั จจุบนั ลาดยางเรี ยบร้อยแล้ว ท่านจะเดินทางสู่ เมืองเสี ยมเรี ยบด้วยความสะดวกสบาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรื อชมความยิง่ ใหญ่ กว้างขว้าง สุ ดสายตาซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น
ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ าหลากน้ าท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร
โตนเลสาบคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กาปงธม, กาปงชะนัง, โพธิ สัตว์ , พระตะบอง และเสี ยบเรี ยบ ชมวิถี
ชีวติ ชาวประมงซึ่ งสร้างที่พกั อาศัยอยูก่ ลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิ บปี
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร หลังอาหารค่า ให้อิสระท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า และชมตลาดค่าของชาวเสี ยม
เรี ยบ ซึ่ งนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื้ อของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ไม้แกะสลัก เสื้ อลายนครวัต และสปาปลา เป็ น
ต้น ที่ตลาด Angkor night market .
พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่า ( 4 ดาว )

(HD)เขมร นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (รถ) 8 ท่านออกเดินทาง พ.ค. 6,900.- บาท

1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com

วันทีส่ อง

ปราสาทบันทายสรี-ผ่ านชมปราสาทแปรรู ป-ปราสาทตาพรม-นครธม (ปราสาทบายน)-นครวัดชมโชว์ ระบาอัปสร

07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ระหว่างทางผ่านชม ปราสาทแปรรู ป เป็ นเทวสถานในศาสนา
อินดูลทั ธิ ไลวนิ กาย เป็ นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็ นชั้น เป็ นที่ประดิษฐาน ศุวลึงค์ไว้ที่องค์ประธาน นาชม
ปราสาทบันทายสรี ซึ่ งสร้างในพ.ศ 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่ งเป็ นพราหมณ์นกั ปราชญ์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชน
ทรวรมันที่ 2 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่ งเป็ นราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทนตัว
ปราสาทสร้ างในแนวราบ เป็ นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่ มหนึ่ ง สร้ างด้วยหิ นทรายสี ชมพูดูสดใสไม่มีปราสาทใด
เหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็ นปราสาทแห่งความรักชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่ งนี้ วา่ ‘’รัตนชาติแห่ ง
ศิลปะขอม‚ การแกะสลักลวดลาย จึงดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชี วา ภาพแกะสลักส่ วนมาก จะเปนเรื่ องราว
ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกี ยรติ์ ) อย่างงดงามมาก โคปุ ระของปราสาทบันทายสรี มีล วดลายงดงามมาก
จาหลักเป็ นรู ปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่ งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นกั เข้าไป จะเป็ นทางเดิน
ปูลาดด้วยหิ นทราย สองข้างทางปั กด้วยเสานางเรี ยง ทาด้วยหิ นทรายเช่นกันห่ างเป็ นระยะๆ ถัดออกไปเป็ นสระ
บารายขนาดเล็ก ซึ่ งกินพื้นที่ออ้ มไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบันทายสรี หรื อที่ชาวเขมรเรี ยกว่า "บัน
เตย์เสรย" แปลว่า "ป้ อมแห่งสตรี " ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ ง "ศรี " แปลว่า ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้วา่
"ป้ อมที่สวยงาม" ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729โดยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่ออุทิศถวายแด่พระราช
มารดาเป็ นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยูก่ ลางป่ าและมีแมกไม้ปกคลุ ม
ปราสาทหลังนี้ มีรากไม้ขนาดมหึ มาขึ้นปกคลุ มหลังคาปราสาทหลายแห่ ง ซึ่ งเป็ นจุดสนใจที่นกั ท่องเที่ยงใฝ่ ฝั น
อยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และที่นี่ยงั เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง Tomb Rider อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่ งด้านหนึ่งเป็ นศิลาสลักเป็ นรู ปเทวดากาลัง
ฉุ ดนาค ส่ วนอีกด้านหนึ่ งเป็ นรู ปอสู รซึ่ งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริ งรวมกันถึ ง 108 ตน เป็ นสะพานที่
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริ ยเ์ ขมรใช้เป็ นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรู ปพระ
โพธิ สัตว์หนั พระพักตร์ ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของอังกอร์ ธมหรื อนครธม เป็ นสุ ดยอด
ของปราสาทเขมรในยุคเสื่ อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็ น
เทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็ นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ใบหน้าหนื อยอด
ปราสาทบายนที่ปรากฏอยู่ทวั่ ทั้งปราสาทซ้ า ๆ กัน ถึง 216 หน้า ๆ นี้ รวมทั้งที่โคบุระของกาแพงเมืองพระนคร
เชื่ อว่า เป็ นใบหน้าของพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวรซึ่ งมี รอยยิ้มแบบบายนคื อ ยิ้ม แบบมี เมตตา กรุ ณา ผ่านชม
ปราสาทบาปวน ซึ่ งเป็ นปราสาทที่ต้ งั อยู่ในส่ วนของพระราชวัง มีทางเดินเป็ นสะพานหิ นที่ทอดยาวจากประตู
ทางเข้าไปยังตัวมหาปราสาท ผ่านชม ปราสาทพิมานอากาศ สร้ างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้นแบบปิ รามิด ชั้น
บนสุ ดสร้างด้วยหิ นทราย และยังเป็ นที่ประดิ ษฐานเทพเจ้าประจาวัน ถัดไปไม่ไกลนักจะเป็ นที่ต้ งั ของสระสรง
ซึ่ งอยูด่ า้ นเหนือของพระราชวัง สระสรงแห่งนี้จะแยกกันระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ าย ผ่านชม ศาลพระเจ้ าขีเ้ รื้อน ซึ่ ง

กลางวัน
บ่ าย

(HD)เขมร นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (รถ) 8 ท่านออกเดินทาง พ.ค. 6,900.- บาท
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ค่า

ด้านหน้าและด้านหลังกับผนังทั้ง 2 ด้าน แต่งด้วยหิ นทรายและลายปูนปั้ นเป็ นเทพอัปสรและอสู รเป็ นชั้นๆ เป็ น
ภาพที่งดงามมาก พลาดไม่ได้ที่จะต้องชมพลับพลาช้างหรื อบัลลังก์ชา้ ง ซึ่ งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหิ นจาหลัก
เป็ นรู ปการจับช้างและครุ ฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็ นสถานที่กษัตริ ยน์ งั่ ทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อม
รบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ จากนั้นชมสิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรี ยบเสมือนวิมาน
ของเทพเจ้าสู งสุ ดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุ ษย์ และถือว่าเป็ นสถานที่สุดยอดในการเดินทาง
ไปในครั้งนี้ ซึ่ งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรู ป
สลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่า การกวนเกษียรสมุทร ซึ่ งเป็ นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์
น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสี ยมกุก
ซึ่ งเป็ นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร พร้ อมชมการแสดงนาฎศิลป์ พืน้ เมือง (ระบาอัปสรา)
พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่า ( 4 ดาว )

วันทีส่ าม

วัดใหม่ -องค์ เจ็ก องค์ จอม-ช้ อปปิ้ งตลาดซาจ๊ ะ ปอยเปต-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ฯ

เช้ า
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสักการะ องค์ เจ็ก องค์ จอม พระคู่บา้ นคู่เมือง ที่ชาวเสี ยมเรี ยบเสี ยมเรี ยบนับถือเป็ นอย่างมาก จากนั้นนา
ชม วัดใหม่ (วัดทไม) เป็ นที่รวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้นในยุคเขมรแดงที่พลพต
ผูน้ าเขมรแดงปกครอง จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ตลาดเมืองเสี ยมเรียบ (ตลาดซาจ๊ะ) ให้ท่านได้ ช้ อปปิ้ งซาจ๊ ะ
เลือกซื้ อสิ นค้าที่ท่านถูกใจ ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน เวลาพอสมควรแล้วนาท่านเดินทางสู่ ปอยเปต
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ออกเดินทางต่อสู่ ด่านปอยเปต เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางถึง ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้า-ออก เมืองเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว อิสระช้ อปปิ้ งทีต่ ลาดโรงเกลือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้าราคาถูกมากมาย จากนั้นนา
ท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ....
*****************************************************
1. ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
2. มิได้ระบุที่นงั่ บนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นงั่ ได้เลย

กลางวัน
บ่ าย
15.00 น.

20.00 น.
หมายเหตุ :

(HD)เขมร นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (รถ) 8 ท่านออกเดินทาง พ.ค. 6,900.- บาท
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อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
ท่านละ
6,900.เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่านละ
6,900.เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
ท่านละ
6,400.เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
ท่านละ
5,900.พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
ท่านละ
2,900.** กรณีผ้ ูทถี่ ือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ จ่ ายเพิม่ 1,000.- บาท / ท่าน **

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าห้องพักจานวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตลอดเส้นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยายภาษาไทย
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่ า STAMP V.I.P. ด่ านไทย 100 บาท
 ค่ า STAMP V.I.P. ด่ านเขมร 300 บาท
 ค่าประกันชีวติ ( วงเงิน 200,000 บาท )
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศกัมพูชา 1000 บาท (กรณีเป็ นชาวต่ างชาติ)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อนอกเหนือจากโปรแกรม
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิม่ ตามอัตรา
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย ไกด์ เขมร และคนขับรถ
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย ส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน
1.หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ ส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน
1.หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

(HD)เขมร นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (รถ) 8 ท่านออกเดินทาง พ.ค. 6,900.- บาท
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน ทาการ
คณะ 15 ท่านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ เดินทางไปด้ วย
เงื่อนไขการให้ บริการ
การจอง
มัดจาท่านละ 3,000.- บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคา
***บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน ้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ) ***

(HD)เขมร นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (รถ) 8 ท่านออกเดินทาง พ.ค. 6,900.- บาท
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