วันแรก
06.00 น.
07.45 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)
วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน ไทย
สมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็ นกันเอง
นาคณะเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE588
รับประทานอาหารเช้า (1)บนเครื่อง

08.50 น.

ถึ ง ประเทศกัม พู ช า หลั ง ผ่ า นการตรวจคนเข้า เมื อ งรั บ
สั ม ภาระเรี ย บร้อ ย จากนั้ น น าท่ า นขึ้ นรถปรั บ อากาศ
เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ นาท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะ
พระองค์จอม (เปรี๊ ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ย ะอองจอม) เปรี ย บ
เหมื อ นศาลหลัก เมื อ ง สิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ ้านคู่ เมื อ งของเสี ย ม
เรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิ ยมมากราบไหว้สกั การะและ
ขอพร ตามประวัติ เ ล่ า ว่ า องค์ เจ๊ ก กั บ องค์ จ อม เป็ นพี่ น้ อ งกั น และมี ค วามเลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่ งหลังจากไปทาบุ ญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้ นมาอีก บิ ดา
มารดามี ค วามเสี ย ใจ
และอาลัยกับ ลูก สาวทั้ง
สองคนอย่างมาก จึงได้
สร้างพระพุ ทธรูปขึ้ นมา
สององค์ องค์ใหญ่ น าม
ว่าองค์เจ๊ก องค์เล็ กเป็ น
น้องนามว่าองค์จอม เป็ นพระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองของเมืองเสี ยมราฐ ประชาชนที่ นี่ให้ความ
เคารพนั บถื อ เป็ นอย่ า งมาก จากนั้ นน าท่ า นชม วั ด
ใหม่ (ทุ่งสังหาร ) วัดแห่งนี้ เคยเป็ นพื้ นที่สาหรับทิ้ งศพผูท้ ี่
เสี ยชีวิตจากสงครามเขมรแดง จนต่ อมามีการสร้างวัดขึ้ น
คร่อ มทับ พื้ นที่ เดิ ม และน าเอาโครงกระดู ก และกะโหลก
ศี ร ษะของผู ้ที่ เสี ย ชี วิ ต มารวบรวมจัด แสดงในตู ้ ก ระจก
ภายในบริ เวณวัด แห่ งนี้ เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ส ถานถึ งความ
โหดร้า ยของครามสงครามเขมรแดงในอดี ต วั ด เพรี ย
พรหมรัต น์ (Preah Prohm Rath) เป็ นวัด สร้า งใหม่ ข อง
กัม พู ช า ภายในพระวิ ห ารของวัด มี พ ระนอนศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่
สร้างด้วยกาบเรือของพระชื่อดังที่ ชื่อว่า Preah Ang Chong
Han Hoy ที่ เป็ นที่ เคารพสัก การะของชาวพนมเปญ และ
กัมพูชา มาตั้งแต่สมัย พ.ศ.1900ภายในโบสถ์มีพระประธานที่ถูกสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หาก
เดิ น ไปทางด้านหลังพระองค์ใหญ่ น้ั น นั ก ท่ อ งเที่ ย วก็ จ ะได้พ บพระนอน ที่ น อนซ่ อ นตั วอยู่
ด้านหลังอย่างน่ าเลื่ อมใส ภายนอกอาคารของวัด มีศาลารายที่ ประดับตกแต่ งด้วยภาพพุท ธ
ประวัติซึ่งเป็ นศิ ลปะแบบใหม่ที่ศิลปิ นแนวใหม่ของกัมพูชาสร้างสรรค์ขึ้นมีเอกลักษณ์แตกต่าง
ตรงเล่นความนู นตา่ ที่ยื่นออกมาจากฝาผนังให้ดูมีมิติมากขึ้ น

เที่ยง
บ่าย

จากนั้น

เย็น

วันที่สอง
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ภตั ตาคาร++เมนูบุฟเฟต์
นาท่านเดิ นทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชี ย อาคเนย์ให้ท่ านได้ล่ องเรื อชมภาพวิถี ชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องชาวประมงพื้ นเมืองเขมรที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบ
จากนั้ นนาทุกท่าน ช้อปปิ้ งที่ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านเลือกซื้ อ
ของฝากอาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋ า ผ้า ทอ ของฝากพวกพวง
กุ ญ แจและอื่ น ๆ เครื่ อ งเงิ น อัญ มณี นอกจากการซื้ อของ
ฝากแล้ว ท่านลองชิมปาเตที่มีขายอยูท่ วั ่ ไปในเมืองเสียมเรียบ
****อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนาทานที่ตลาดกลางคืน PUP STREET****
พัก โรงแรม Holy Angkor Hotel / Sovanmealea Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

บันทายสรี-นครธม-ตาพรหม-นครวัด
รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้าง
ตอนปลายสมัย พระเจ้า ราเชนทรวรมิ น ทร์ (พ.ศ.
1510) เป็ นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ ง สร้างด้วยหิน
ทรายสี ช มพู แ กะและแกะสลั ก ภาพนู น สู ง ได้อ ย่ า ง
สวยงามมาก จากนั้ น น าท่ า นชม ปราสาทบั น ทาย
สาเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้ นในรัชสมัยพระเจ้า
สุ ริย วรมัน ที่ 2 องค์ป ราสาทคล้า ยกับ ปราสาทหิ น พิ
มาย และนาท่าน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้าง
ในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัย วรมัน ที่ 7 เพื่ อ อุ ทิ ศ
ถวายแด่ พ ระราชมารดาเป็ นวัด ในพุ ท ธศาสนา เป็ น
ปราสาทที่ ส วยงามและมีม นต์ขลังมาก นั กท่ องเที่ ย ว
ส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้ มากพอสมควร น า
คณะ เดิ นทางสู่ เมืองพระ นครธม นาท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้ มบายน”เป็ น

เที่ยง

ศูนย์กลางของนครธมเป็ นสุ ดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่
7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็ นเทว
พักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุข
ความทุกข์ของประชาชน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม
ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระ
มารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุม
ระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยูใ่ นเขาวงกต
****อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย แนะนาร้าน ANGKOR CAFÉ
NARRY KHMER REACH ANGKOR ****
เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่ งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลัก
หินทรายนู นตา่ ที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็ นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การ
ยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษี ยรสมุทร

ส่วนท่านใดที่สนใจกิ จกรรมในการขึ้ นบอลลูน เพื่อดูมุ มสู งของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็ น
บอลลูนที่อยู่กับที่ จะขับเคลื่อนขึ้ นลงๆ สู งประมาณ 200 เมตรจากพื้ นดิน ใช้เวลาอยู่บนบอลลูน
ประมาร 10-15 นาที่ ก็ลงกลับคืนสู่พื้นดิน สถานที่อยู่บริเวณถนนตรงทางเข้าปราสาทนครวัดไป
ทางทิ ศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนาให้ชมตอนเย็ นจะได้รูปภาพที่ สวยกว่ า เพราะดวง
อาทิตย์อยู่ทางทิศตะวันตกแล้ว รับรองว่าท่านจะได้รูปภาพที่สวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอน

***ค่าใช้จา่ ยในการขึ้นบอลลูน ท่านละ 1,000 บาท ***
(การขึ้ นบอลลูน ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิ ดให้บริการจ้า)

21.25 น.
22.30 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสไมล์
เที่ยวบิน WE591 รับประทานอาหารค ่า(4)บนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ***รายการท่องเทีย่ วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แต่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก

อัตราค่าบริการ

ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริ ม

พักท่ านเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

27 - 28 ก.ค 61

8,999

8,999

9,999

1,000

28 - 29 ก.ค 61

8,999

8,999

8,999

1,000

29 - 30 ก.ค 61

8,999

8,999

8,999

1,000

11 - 12 ส.ค 61

8,999

8,999

8,999

1,000

12 – 13 ส.ค 61

8,999

8,999

8,999

1,000

25 – 26 ส.ค 61

7,999

7,999

7,999

1,000

7 – 8 ก.ย 61

7,999

7,999

7,999

1,000

15 – 16 ก.ย 61

7,999

7,999

7,999

1,000

29 – 30 ก.ย 61

7,999

7,999

7,999

1,000

13 – 14 ต.ค 61

8,999

8,999

9,999

1,000

14 – 15 ต.ค 61

8,999

8,999

9,999

1,000

20 – 21 ต.ค 61

8,999

8,999

9,999

1,000

3 – 4 พ.ย 61

7,999

7,999

7,999

1,000

17 – 18 พ.ย 61

7,999

7,999

7,999

1,000

24 – 25 พ.ย 61

7,999

7,999

7,999

1,000

8 – 9 ธ.ค 61

8,999

8,999

8,999

1,000

9 – 10 ธ.ค 61

8,999

8,999

8,999

1,000

22 – 23 ธ.ค 61

8,999

8,999

8,999

1,000

29 – 30 ธ.ค

8,999

8,999

8,999

1,000

30 – 31 ธ.ค 61

8,999

8,999

8,999

1,000

31 ธ.ค – 1 ม.ค 62

9,999

9,999

9,999

1,000

-ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับสายการบินไทยสไมล์
-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่
-ไกด์ทอ้ งถิ่น
-ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
-ค่าที่พกั ในเมืองเสียมเรี ยบ 2 คืน โรงแรมเสี ยมเรี ยบเอเวอร์กรี น หรื อ เทียบเท่า
-ประกันชีวติ 1,000,000 / อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่ รวม -ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สาหรับต่างชาติ (20 USD)
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดฯลฯ
-ค่าอาหารเครื่ องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
 ทิปไกด์ + คนขับรถ ท้ องถิ่น ท่ านละ 1,000 บาท ต่ อท่ าน (เพื่อเป็ นกาลังใจกับคนพื้นทีเ่ ป็ นสินนา้ ใจของลูกค้า)
อัตราค่าบริการรวม

 ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการ
สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว
เงื่อนไขการชาระเงิน
ชาระมัดจา 5000 บาท พร้ อมส่ งหน้ าหนังสื อเดินทาง ส่ วนที่เหลื อชาระก่ อนการเดินทาง 25 วัน
***** รายการทัวร์ นี้เป็ นราคาทัวร์ โปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น *****

