รห ัสแพ็คเกจ APCB152-001

ปราสาทนครวัด นครธม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทตาพรหม พนมกุเลน
ล่องเรือโตนเลสาบ
(พัก ROYAL CROWN HOTEL หรือเที่ยบเท่าระดับ 4 ดาว 2 คืน)
ขอเสนอโปรแกรมนาเที่ยวดินแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณที่ประเทศกัมพูชา ชมความยิ่งใหญ่และอลังการสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทนครวัด ปราสาทนครธม โดยทีมงานมัคคุเทศก์ท่ชี านาญงาน ที่พกั ระดับมาตรฐาน และบริการ
อาหารแบบเมืองไทยครับ

• โปรแกรมการเดินทาง
• ออกเดินทางทุกวันพฤหัสบดี (สายการบินไทยสไมล์)
วันแรก : กรุงเทพฯ - ปอยเปต เสี ยมเรียบ องค์เจ็ก องค์จอม วัดใหม่ ตลาดปซาจ๊ ะ ล่องเรื อโตนเลสาบ
05.30 น.
07.35 น.
08.35 น.

เย็น

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยสไมล์
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE588
นาท่านเดินทางถึง เมืองเสียบเรียบ ประเทศกัมพูชา หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบกับมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น รอต้อนรับท่าน จากนัน้ นาท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ เข้าสู่ ตัวเมืองเสียบเรียบ
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มือ้ ที่ 1) หลังอาหารนาท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม
พระพุทธรูปพี่นอ้ งคูบ่ า้ นคูเ่ มืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก จากนัน้ นา
ท่านชมหัวกะโหลกมากมายในครัง้ ที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุท์ ่ี วัดใหม่ นาท่านช้อปปิ ้ง
ของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) สมควรแก่เวลานาท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาบที่
ใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาบ
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มือ้ ที่ 2) หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่พี กั พักผ่อนกันตามสบาย... (พัก
ROYAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

วันที่สอง : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด ระบาอัปสรา
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มือ้ ที่ 3) หลังอาหารนาท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึง่
สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึง่ เป็ น
พระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็ นปราสาทหลังเล็กๆกลุม่ หนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลัก
ภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บัน
เตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม" จากนัน้ นาท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างใน
ปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็ นวัดในพุทธศาสนา ซึง่ ปราสาทตา
พรหมเป็ นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก

เที่ยง

เย็น

บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มือ้ ที่ 4) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม
สะพานนาคราช เป็ นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริยเ์ ขมรใช้เป็ นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม
ประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรูปพระโพธิสตั ว์หนั พระพักตร์ไปทัง้ 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของอัง
กอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็ นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนัน้ นาท่านชม สิง่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่
ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึง่ สร้างขีน้ เมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระ
เจ้าสุรยิ วรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่า การกวนเกษียรสมุทร ซึง่ เป็ น
พิธีกรรมโบราณอันศักดิส์ ิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุรยิ วรมันที่ 1
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มือ้ ที่ 5) พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์ พืน้ เมือง (ระบาอัปสรา) หลังอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย... (พัก ROYAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

วันที่สาม : เสี ยมเรียบ พนมกุเลน ศิวลึงค์ใต้ นา้ นา้ ตกพนมกุเลน - กรุงเทพฯ
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มือ้ ที่ 6) หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ พนมกุเลน ชมต้นกาเนิดของแม่นา้
ศักดิส์ ิทธิ์ รวมทัง้ ปราสาทหินที่มีอายุพนั กว่าปี สร้างก่อนนครวัด และสถานที่ท่ีเป็ นแหล่งหินสาหรับสร้าง
ปราสาทนครวัดและปราสาทอื่นๆในเมืองพระนคร นาท่านชม ศิวลึงค์ใต้นา้ ฐานโยนีใต้นา้ จานวนมาก และ
รูปพระนารายณ์ใต้นา้ ชม บ่อนา้ ผุด ที่สายนา้ ผุดมาจากใต้ดินก่อนที่จะไหลลงมาเป็ นแม่นา้ เสียมเรียบ ชม
นา้ ตกพนมกุเลน ชมบรรยากาศอันร่มรื่นบนยอดเขา
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มือ้ ที่ 7) หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม ปราสาทนาคพัน ในบรรดาปราสาทที่
ก่อสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องยกให้ปราสาทนาคพันที่มีการก่อสร้างที่แปลกตามากที่สดุ ตัว
ปราสาทตัง้ อยูก่ ลางสระนา้ เปรียบเสมือนเกาะอยูก่ ลางทะเล หรือเปรียบกับภูเขาหิมาลัยที่อยู่กลางมหาสมุทร
นา้ จากสระแห่งนีถ้ ือเป็ นนา้ ที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ หรือเปรียบประหนึง่ นา้ จากสระอโนดาต ซึง่ เป็ นศูนย์รวมจากแม่นา้ ทัง้ 5
ในอินเดีย ได้แก่ แม่นา้ คงคา แม่นา้ ยมนา แม่นา้ เนรัญชลา แม่นา้ สินธุ และแม่นา้ พรหมบุตร ผูใ้ ดที่อาบหรือดื่ม
กินนา้ จากสระนีโ้ ดยผ่านจากปากของราชสีห ์ ช้าง ม้า และมนุษย์ท่อี ยู่ในศาลาทัง้ สี่ทิศ เชื่อว่าจะสามารถรักษา
โรคภัยไข้เจ็บได้
ปราสาทบันสาแร ปราสาทแห่งนีค้ ล้ายกับปราสาทหินพิมาย ช่องทางเดินระหว่างปราสาทแต่ละหลัง ดูแออัด
คับแคบ บรรณาลัยทางด้านเหนือและด้านใต้แทบจะอยู่ติดกัน
ปราสาทแปรรูป จัดเป็ นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยัง
เมืองพระนคร พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงเลือกบริเวณทิศใต้ของบารายตะวันออกเพื่อตัง้ เป็ นเมืองหลวง
และปราสาทแปรรูปแห่งนี ้ อุทิศถวายให้แก่พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม
• แปรรูป มาจากความหมายที่วา่ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย สันนิษฐานจากลักษณะของหีบซึง่ ทาจากหิน
ทราย ซึง่ อยู่ทางทิศตะวันออก ก่อนขึน้ ไปสูป่ รางค์ประธาน หีบหินทรายนีเ้ ป็ นที่สาหรับบรรจุอฐั ิ ของ
พระมหากษัตริย ์ ปรางค์ประธาน ถูกสร้างอยู่เหนือฐานอิฐ 3 ชัน้ แต่ละชัน้ มีขนั้ บันไดขึน้ ไป 12 ขัน้ รูปทรง
ลักษณะคล้ายปิ รามิด ส่วนปรางค์บริวารทัง้ 4 อยูบ่ นฐานเดียวกัน

เย็น
20.45 น.
21.50 น.

บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มือ้ ที่ 8) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเสียมเรียบ
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ We591
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพททุกท่าน

• อัตราค่าบริการ
2 – 3 ท่าน
4 – 5 ท่าน
6 – 7 ท่าน
8 – 10 ท่าน
15 – 20 ท่าน
พักเดีย่ ว เพิม่

ท่านละ 12,499.- บาท
ท่านละ 10,299.- บาท
ท่านละ 9,500.- บาท
ท่านละ 8,600.- บาท
ท่านละ 8,100.- บาท
ท่านละ 1,500.-บาท

• ค่าบริการนีร้ วม
• ค่ารถปรับอากาศ (ขนาดตามจานวนผูเ้ ดินทาง)
• ค่าที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตูเ้ ย็น นา้ อุน่ )
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆและค่าเรือ
• ค่าอาหารทุกมือ้ และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวติ 1,000,000.-บาท (ผูเ้ ดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันอุบตั ิเหตุแบบกลุม่ )
• ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น รับ-ส่ง สนามบินเสียมเรียบ
• ค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไทยสไมล์ (คิดตามจริงวันที่จอง)
2.ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถเขมร (รวมทัง้ ทริป 300 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
3.ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์
4.ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษี หัก ณ ที่จา่ ย กรณีท่ลี กู ค้าต้องการใบเสร็จกากับภาษี
• สิ่งทีค่ วรนาติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสารองทีน่ ่ัง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมหน้าพาสปอร์ต เพื่อทาประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจาท่านละ 3,000.-บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

• เงือ่ นไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์นีไ้ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีท่ลี กู ค้าต้องการใบเสร็จกากับภาษี
• บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สนิ ที่สญ
ู หายระหว่างเดินทาง โรคระบาด ที่เกิดขึน้ เหนืออานาจความควบคุม
ของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอ
ค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้าเป็ นสาคัญ
• เพิม่ เติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เขมร เดี๋ยวนีค้ ่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็ส่อื กันรูเ้ รื่อง
2.การท่องเที่ยวในนครวัด ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเดินชมปราสาท โปรแกรมนีต้ อ้ งเดินชมปราสาทเยอะหน่อยครับ กรุณาเตรียมยาคลายกล้ามเนือ้ หรือยาถูนวดแก้ปวดเมื่อย
และต้องเตรียมครีมกันแดดไปด้วยนะครับ
4.ช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เป็ นช่วงที่อากาศกาลังสบาย ไม่รอ้ นครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยวในเมืองเขมร ส่วนใหญ่เป็ นถนนลาดยาง ยกเว้นทางจากปอยเปต-เสียมเรียบ เส้นทางก็เริม่ ดีแล้วครับ
6.ที่พกั : โรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตูเ้ ย็น นา้ อุน่ เคเบิล้ ทีวี พร้อมสิง่ อานวยสะดวกครบครัน
7.สาหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่เขมรดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน : ก็เป็ นอาหารแบบไทยภาคกลางและบุปเฟต์นานาชาติครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศเขมร แนะนาให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือ
ร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์ ส่วนตามในตลาดของฝาก ก็ใช้เงินไทยได้ครับ....

