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ขั้นต ่ำ 2 ท่ำน เลือกวันเดินทำงได้ตำมอัธยำศัย
เดินทำง วันนี้ – 31 มีนำคม 2561
วันแรก
เสียมเรียบ-องค์เจ็กองค์จอม-โตนเลสำบ-โชว์นำฎศิลป์ พื้ นเมือง
……………
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเ สียมเรียบ ประเทศกัมพูชำ ผ่ า นพิธีก ารตรวจคนเข้าเมื องและ
ศุลกากรแล้ว พบไกด์ทอ้ งถิ่น รับท่าน ณ ประตูทางออก นาท่านเดินทางสู่ตวั เมืองเสียมเรียบ เมืองเศรษฐกิจ
และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นมรดกโลกของกัมพูชา นาท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้อง
คู่บา้ นคู่เมื อง ที่ชาวเสี ยมเรี ยบเสีย มเรี ยบนั บถือ เป็ นอย่างมาก จากนั้ น นาท่านเดิน ทางสู่ โตนเลสำบ
(ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขวางสุดสายตาซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3
ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ าหลากน้ าท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร ชมวิถีชีวิตชาวประมง
ซึ่งสร้างที่พกั อาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี
ค ่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำร พร้อมชมกำรแสดงนำฎศิลป์ พื้ นเมือง (ระบำอัปสรำ)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั ที่ท่านเลือก
วันทีส่ อง ปรำสำทบันทำยสรี-ปรำสำทตำพรหม-นครธม-ปรำสำทบำยน-ปรำสำทนครวัด
เช้ำ
รับประทำน อำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ
่ กั
หลังอาหาร เดินทางไปชม ปรำสำทบันทำยสรี ซึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ไม่มีปราสาทใดเหมือน
จนหลายคนขนานนามว่าเป็ นปราสาทแห่งความรัก ชาวฝรัง่ เศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ ว่า
“
รัตนชำติแห่งศิลปะขอม“ การแกะสลักลวดลายนั้ นดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลัก
ส่วนมาก จะเป็ นเรื่องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์) นาท่านชม ปรำสำทตำพรหม สร้างโดย
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เทีย่ ง
บ่าย

ค ่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ำ

เทีย่ ง

.............

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็ นวัด ในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่ า
สนามหลวงของไทย ปราสาทหลังนี้ มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้ นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ ง ซึ่งเป็ นจุด
สนใจที่นักท่องเที่ยงใฝ่ ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง Tomb
Rider อีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่ งเป็ นศิลาสลักเป็ นรูปเทวดากาลัง
ฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่ งเป็ นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็ นสะพาน
ที่กษัตริ ย์ชัย วรมันที่ 7 ใช้เป็ นทางเสด็จผ่ านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือ ง ที่มียอดเป็ นรูปพระ
โพธิสตั ว์หนั พระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปรำสำทบำยน ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็ นสุด
ยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะ
แกะเป็ นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็ นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ นาท่าน
ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปรำสำทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลง
มาประดิษฐานไว้ในโลกมนุ ษย์ และถือว่าเป็ นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้ สร้างโดยพระเจ้าสุ
ริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนั บหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนู นตา่ การกวน
เกษี ยรสมุ ทร ภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็ นบรรพ
บุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ดว้ ย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั ที่ท่านเลือก
วัดทไม-ตลำดซำจ๊ะ-ศูนย์ฝึกอำชีพ Les Artisans d’Angkor-ศูนย์ทอผ้ำไหมพื้ นเมืองบำรำยตะวันตก-สนำมบินเสียมเรียบ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ
่ กั
จากนั้นนาชม วัดใหม่ (วัดทไม) “อนุสรณ์สถำนทุง่ สังหำร” เป็ นที่รวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และ
เรื่องราวที่เกิดขึ้ นในยุคเขมรแดงที่พลพต ผูน้ าเขมรแดงปกครอง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลำดเมือง
เสียมเรียบ (ตลำดซำจ๊ะ) ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ท่านถูกใจ อาทิเช่น เสื้ อยืดลวดลายปราสาทหิน ไม้
แกะสลัก ผ้าพันคอ ปลาแห้งและอื่นๆอีกมากมาย ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร
นาท่านชม ศูนย์ฝึกวิชำชีพ Les Artisans d’Angkor ศูนย์ฝึกสอนวิชาชีพของชาวเสียมเรียบ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ อผลงานที่ถูกใจ ติดไม้ติดมือกลับบ้านได้
จากนั้นนาท่านชม บำรำยตะวันตก อ่างเก็บน้ ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้ นจากแรงงานมนุ ษย์
สร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 1 ปั จจุบนั ได้พฒ
ั นาเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ แหล่งประมงน้ าจืด
นาท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สงครามซึ่งเป็ นสถานที่เก็บกูร้ ะเบิดและอุปกรณ์การทาสงครามจากพื้ นที่ต่างๆ
มารวมไว้ จากนั้นนาท่านชม ศูนย์ทอผ้ำไหมพื้ นเมือง เป็ นศูนย์หถั กรรมที่จดั ทาขึ้ นเพื่อการพัฒนาและสืบ
ทอดการทอผ้าไหมให้คงอยู่
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน ให้ท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ด้วยตนเอง
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อัตรำค่ำบริกำร
โรงแรม
รำคำ/ท่ำน
พักเดี่ยว
Monoreach Hotel 3*
8,999 บำท
3,500
City Angkor Hotel 4*
9,999 บำท
4,500
รำคำค่ำบริกำรนี้ ไม่สำมำรถใช้ได้กบั ช่วง วันที่ 24 ธ.ค. - 24 ก.พ.
อัตรำค่ำบริกำรรวม
 ค่าห้องพักจานวน 2 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตลอดเส้นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยำยไทย
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน กรุงเทพ-เสียมเรียบ-กรุงเทพ
 ค่ำประกันชีวิต ( วงเงิน 1,000,000 บำท )
 ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศกัมพูชำ 25 USD (กรณีเป็ นชำวต่ำงชำติ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อนอกเหนื อจากโปรแกรม
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่ำทิป ไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับ
เอกสำรทีใ่ ช้ในกำรเดินทำง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทำงไทย
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
เอกสำรทีใ่ ช้ในกำรเดินทำง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ ว 2 ใบ
เงื่อนไขกำรให้บริกำร
กำรจอง
ส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูเ้ ดินทำงทันที พร้อมชำระยอดเต็มภำยใน 2 วันหลังจำกทำกำรจอง
กำรยกเลิก

**กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง****ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี**

***บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผเู้ ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน้ ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ)***

http://www.chinaprotour.com/ แพ็กเกจกัมพูชา (HD) PKG-REP003 แพคเกจเสี ยมเรี ยบ 3 วัน 2 คืน

3

