รหัสทัวร์ : THI1-BUS-KH-11AUG-21SEP17H

ซัว สะ ได .. อังกอร์ 4 วัน
ท่ องเทวาลัยเมืองเสี ยมเรียบ – เขาพนมกุเลน - ชมมหาปราสาทนครวัด
เมืองพระนครธม ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม
ปราสาทสี ชมพูบันทายสรี – ล่องเรื อโตนเลสาป (ไป-กลับทางรถปรับอากาศ)
พิเศษ !!! สามล้อชมเมือง และนวดฝ่ าเท้ า
วันแรก

กรุงเทพ - ปอยเปต – เมืองเสี ยมเรียบ – ล่องเรื อโตนเลสาป

04.00 น.

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นาท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา
บริ การอาหารเที่ยงที่หอ้ งอาหาร สักการะ ศาลเจ้ าเจ๊ ก – เจ้ าจอม สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสี หนุ
นาท่าน ล่องเรื อโตนเลสาบ ทะเลสาปน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรื อชมภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
ชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อสั ดง ที่แสนงดงาม
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริ การอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์ เนชั่นแนล พร้อมชม การแสดงชุ ดระบาอัปสร
ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นความทรงจา

เทีย่ ง

เย็น

วันทีส่ อง

เชิญทุกท่านเข้าที่พกั และพักผ่อนตมอัธยาศัย ณ โรงแรม (4 Star) หรื อเทียบเท่ า
บันทายสรี – เมืองพระนครธม –ตาพรหม – มหาปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง

(- / เทีย่ ง / เย็น)

(เช้ า / เทีย่ ง / เย็น)

เย็น

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั นาคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่ งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน
สร้างด้วยหิ นทรายสี ชมพูแกะสลักภาพนูนต่าอย่างงดงามชมโคปุระหรื อซุม้ ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จาหลักเป็ นรู ป
พระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรี ยกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่ งท่านๆจะได้ชม ความงามในการ
แกะสลักหิ นในรู ปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นาท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิม้ บายน”เป็ นศูนย์กลางของ
นครธมหรื ออังค์กอธมเป็ นสุ ดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่ อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์
ทุกหลังจะแกะเป็ นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุ ขความทุกข์ของประชาชน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่
พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยูใ่ นเขาวงกต เดินทางสู่ “มหาปราสาทนคร
วัด” หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหิ นทรายนูนต่าที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งแกะสลักเป็ น
เรื่ องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพ
แกะสลักของนางอัปสรา จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยังเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านนัง่ สามล้อชมเมือง พร้อมนวดฝ่ าเท้า จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั ตามอัธยาศัย

วันทีส่ าม

เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ ลอยฟ้ า – เทวาลัยใต้ นา้

เช้ า

บริ การอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม. จากตัวเมืองเสี ยมเรี ยบใช้เวลาในการเดินทาง 2
ชัว่ โมงนมัสการพระพุทธรู ปปางไสยาสน์ที่เป็ นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบนโบสถ์ลอยฟ้าที่วดั เขาพนมกุเลนเป็ นพระที่

เช้ า

เทีย่ ง

(เช้ า / เทีย่ ง / เย็น)

รหัสทัวร์ : THI1-BUS-KH-11AUG-21SEP17H

เทีย่ ง
คา่

แกะสลักจากหิ นธรรมชาติกอ้ นใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน นาท่านไปที่ตน้ น้ าเสี ยมเรี ยบซึ่ งมี ความยาวหลายร้อยเมตร ท่าน
จะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นบั พัน จากนั้นนาชมรู ปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสิ นธุ อยูใ่ ต้น้ าล้วนเป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ ของแม่น้ าเสี ยมเรี ยบ
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ กนิก บริ เวณลานเหนือน้ าตกเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พกั และพักผ่อนอริ ยาบทตามอัธยาศัย

วันทีส่ ี่

ช็อปปิ้ งตลาดเก่าซาจ๊ ะ – ชมหินทรายแกะสลักหมู่บ้านจุ๊บ – ปอยเปต - กรุงเทพ

เช้ า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ งที่ตลาดซาจ๊ ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้ งเลือซื้ อสิ นค้า
ท้องถิ่นของเมืองเสี ยมเรี ยบ อาทิเช่น เสื้ อยืดลวดลายนครวัดหรื อปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ สิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ชมหมู่บ้านแกะสลักหิ นทรายที่ข้ ึนชื่อของ
ประเทศกัมพูชาซึ่ งแกะสลักหิ นทรายได้สวยงามที่สุด
บริ การอาหารกลางวัน จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
เชิญทุกท่านช็อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดโรงเกลือ
ถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

เทีย่ ง
15.00 น.
21.30 น.

(เช้ า / เทีย่ ง / -)

กาหนดการเดินทาง 11-14 , 24-27 ส.ค., 7-10 , 21-24 ก.ย.60
กาหนดการเดินทาง Join tour
ขั้นต่า 15 ท่ าน ออกเดินทาง
โรงแรม City Angkor Hotel 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า
พิเศษ !!! สามล้อชมเมือง และนวดฝ่ าเท้ า

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ มเี ตียง

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ วเพิม่

9,900 บาท/ท่ าน

9,400 บาท/ท่ าน

8,900 บาท/ท่ าน

2,400 บาท

อัตราค่ าบริการรวม - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ทอ้ งถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
- ค่าที่พกั ในเมืองเสี ยมเรี ยบ 3 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)
อัตราค่ าบริการไม่ รวม - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชาสาหรับต่ างชาติ 1,500 บาท
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดฯลฯ
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี) - ค่าขนส่ ง กรณี ฉุกเฉิ น - กรณี ชาระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย
- ค่ าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้ องถิ่น ท่ าน 300 บาท ต่ อท่ าน (เพื่อเป็ นกาลังใจกับคนพืน้ ทีเ่ ป็ นสิ นนา้ ใจของลูกค้ า)
สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย บัตรประชาชน ตัวจริงจาเป็ นต้ องนาติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ ากันลื่น แว่ นกันแดด ของใช้ ส่วนตัว
เอกสารการทาวีซ่า(เอกสารต้ องยื่นให้ ทางบริษัทอย่างน้ อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็ นช่ วงเทศกาล)
1) หนังสื อเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 2) รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

เงื่อนไขการจอง และการสารองทีน่ ั่ง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษทั ได้รับชาระเงินมัดจา จานวน ท่านละ 4,000 บาท
พร้ อมส่ ง Fax สาเนา Passport หรื อเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่ งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน
ก่อนเดินทางหรื อตามที่ บริ ษทั แจ้งรับเอกสาร
กรณียกเลิกการเดินทาง 1.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
2.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรื อถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โปรแกรมนีไ้ ม่ เหมาะสมสาหรับสตรีทตี่ ้ังครรภ์ ****

