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เริ่มเดินทาง เดือนธันวาคม 2561– เดือนพฤษภาคม 2562
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วันแรก
06.00 น.
07.45 น.
08.50 น.

เที่ยง
บ่าย

สนามบินสุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)
วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิ น
ไทยสมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็ นกันเอง
นาคณะเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE588
รับประทานอาหารเช้า (1)บนเครือ่ ง
ถึง ประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมื องรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนาท่านขึ้ น
รถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ นาท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม
(เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมือง

ของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนั กท่องเที่ยวนิ ยมมากราบไหว้สกั การะและขอพร ตามประวัติ
เล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็ นพี่น้องกัน และมี ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
วันหนึ่ งหลังจากไปทาบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้ นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และ
อาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้ นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่า
องค์เจ๊ก องค์เล็กเป็ นน้องนามว่าองค์จอม เป็ นพระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ
ประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่านชม วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร )
วัดแห่งนี้ เคยเป็ นพื้ นที่สาหรับทิ้ งศพผูท้ ี่เสียชีวิตจากสงครามเขมรแดง จนต่อมามีการสร้างวัด
ขึ้ นคร่อมทับพื้ นที่เดิม และนาเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผูท้ ี่เสียชีวิตมารวบรวม
จัดแสดงในตูก้ ระจกภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์สถานถึงความโหดร้ายของคราม
สงครามเขมรแดงในอดีต วัดเพรียพรหมรัตน์ (Preah Prohm Rath) เป็ นวัดสร้างใหม่ของ
กัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยกาบเรือของพระชื่อดังที่ชื่อว่า
Preah Ang Chong Han Hoy ที่เป็ นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตั้งแต่
สมัย พ.ศ.1900ภายในโบสถ์มีพระประธานที่ถูกสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางด้าน
หลังพระองค์ใหญ่น้ั น นั กท่องเที่ ยวก็จะได้พบพระนอน ที่ นอนซ่อนตัวอยู่ดา้ นหลังอย่างน่ า
เลื่ อมใส ภายนอกอาคารของวัดมี ศาลารายที่ ป ระดับตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็ น
ศิลปะแบบใหม่ที่ศิลปิ นแนวใหม่ของกัมพูชาสร้างสรรค์ขึ้นมีเอกลักษณ์แตกต่างตรงเล่นความ
นู นตา่ ที่ยนื่ ออกมาจากฝาผนังให้ดูมีมิติมากขึ้ น
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ณ ภัตตาคารบริการเมนูบุฟเฟต์
นาท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือ
ชมภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวประมงพื้ นเมืองเขมรที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบ
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จากนั้น

จากนั้นนาทุกท่าน ช้อปปิ้ งที่ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่าน

เย็น
พักที่

เลือกซื้ อของฝากอาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋า ผ้าทอ ของฝากพวกพวงกุญแจและอื่นๆ เครื่องเงิน อัญ
มณี นอกจากการซื้ อของฝากแล้ว ท่านลองชิมปาเตที่มีขายอยูท่ วั ่ ไปในเมืองเสียมเรียบ
****อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนาทานที่ตลาดกลางคืน PUP STREET****
โรงแรม Holy Angkor Hotel / Sovanmealea Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
08.00 น.
09.00 น.

ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน –ปรสาทตาพรหม-นครวัด
รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)
สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์
(พ.ศ.1510) เป็ นปราสาทหลัง เล็ ก ๆกลุ่ ม หนึ่ ง
สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก ภาพ
นู น สู ง ได้อ ย่า งสวยงามมาก จากนั้ น นาท่ า นชม
ปราสาทบันทายสาเหร่ (Banteay Samrei) สร้าง
ขึ้ นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาท
คล้ายกับปราสาทหินพิมาย และนาท่าน เดินทาง
สู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่ ง สร้า งในปี พ.ศ.1729
โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระ
ราชมารดาเป็ นวัดในพุทธศาสนา เป็ นปราสาทที่
สวยงามและมี ม นต์ ข ลั ง มาก นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้ มากพอสมควร
นาคณะ เดิ นทางสู่ เมื องพระ นครธม นาท่ า น
เข้า ชม ปราสาทบายน สัม ผัส ”รอยยิ้ มบายน”
เป็ นศูนย์กลางของนครธมเป็ นสุ ดยอดปราสาท
ของเขมรในยุ คเสื่ อมคื อในรัชสมัยของเจ้าชัยวร
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มั น ที่ 7ยอดปราสาทขนาดยั ก ษ์ ทุ ก หลั ง จะแกะเป็ นเทวพั ก ตร์ 4 หน้ า หั น ออกไป
ทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุ ทิศให้แ ก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่ รากเกาะกุ ม
ระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยูใ่ นเขาวงกต
เที่ยง
****อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย แนะนาร้าน ANGKOR CAFÉ
NARRY KHMER REACH ANGKOR ****
เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่ งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพ
แกะสลักหินทรายนู นตา่ ที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็ นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย
อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษี ยรสมุทร
ส่วนท่านใดที่สนใจกิจกรรมในการขึ้ นบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็ น
บอลลูนที่อยูก่ บั ที่ จะขับเคลื่อนขึ้ นลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้ นดิน ใช้เวลาอยูบ่ นบอลลูน
ประมาร 10-15 นาที่ ก็ลงกลับคืนสู่พื้นดิน สถานที่อยู่บริเวณถนนตรงทางเข้าปราสาทนครวัด
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนาให้ชมตอนเย็นจะได้รูปภาพที่สวยกว่า เพราะดวง
อาทิตย์อยูท่ างทิศตะวันตกแล้ว รับรองว่าท่านจะได้รูปภาพที่สวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอน

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

21.25 น.
22.30 น.

นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE591 บริการ
อาหาร(4)บนเครือ่ ง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ
***หมายเหตุ***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ต่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก
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อัตราค่าบริการ

ช่วงการเดินทาง

เด็กอายุตา่ กว่า เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี
12 ปี
ผูใ้ หญ่พกั
พักกับผูใ้ หญ่ 2 พักกับผูใ้ หญ่ 2
ห้องละ 2 ท่าน
ท่าน
ท่าน
มีเตียงเสริม ไม่มีเตียงเสริม

ราคาทารก
0-2ปี

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

9 – 10 ธ.ค 61

9,999

9,999

9,999

3,000

1,000

22-23 ธ.ค 61

8,555

8,555

8,555

3,000

1,000

29 – 30 ธ.ค 61

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

30 – 31 ธ.ค 61

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

31ธ.ค – 1ม.ค 62

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

26-27 ม.ค 62

7,999

7,999

7,999

3,000

1,000

18-19 ก.พ 62

8,555

8,555

8,555

3,000

1,000

9-10 มี.ค 62

7,999

7,999

7,999

3,000

1,000

23-24 มี.ค 62

7,999

7,999

7,999

3,000

1,000

30-31 มี.ค 62

7,999

7,999

7,999

3,000

1,000

6-7 เม.ย 62

9,555

9,555

9,555

3,000

1,000

13-14 เม.ย 62

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

14-15 เม.ย 62

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

15-16 เม.ย 62

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

4-5 พ.ค 62

8,555

8,555

8,555

3,000

1,000

18-19 พ.ค 62

8,555

8,555

8,555

3,000

1,000

25-26 พ.ค 62

8,555

8,555

8,555

3,000

1,000
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-ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับสายการบินไทยสไมล์
-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่
-ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
-ค่าที่พกั ในเมืองเสียมเรียบ 1 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอร์กรีน หรือ เทียบเท่า
-ประกันชีวิต 1,000,000 / อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม -ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศกัมพูชา สาหรับต่างชาติ (20 USD)
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
-ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนื อจากรายการที่ระบุไว้
 ทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็ นกาลังใจกับคนพื้ นที่เป็ นสินน้ าใจของ
ลูกค้า)
 ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
สิ่งที่ควรนาติดตัวไปด้วย รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว
เงื่อนไขการชาระเงิน ชาระมัดจา 5,000 บาท พร้อมส่งหน้าหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง
20 วัน
อัตราค่าบริการรวม

***** รายการทัวร์นี้เป็ นราคาทัวร์โปรโมชั ่น ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
*****

