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ย้ อนรอยตำนำนแห่งอดีตที่น่ำสนใจ ศึกษำประวัตศิ ำสตร์อำรยธรรมเก่ำแก่มำนำนนับ 1,000 ปี สัมผัสแผ่นดิน
สงครำมแห่งอดีตอันขื่นขมร้ ำวรำน และวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่อนั เรียบง่ำยของชำวกัมพูชำ เสมือนหนึ่งมรดกอันลำ้ ค่ำมำกมำย
เชิญท่ำนไปพิสจู น์ส่งิ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ผู้บุกเบิกเส้ นทำง GATE WAY INDOCHINA ที่ชำนำญเส้ นทำงอินโด
จีน ทำงรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่นำ้ โขง เป็ นพิเศษ
กำหนดกำรเดินทำง
ว ันแรก

12.00 น.
13.30 น.
14.30 น.

18.30 น.

มค.-ธค.61

ท่ำนละ x,xxx บำท

ี มรำฐ-ล่องเรือโตเลนสำป-ระบำอ ัปสรำ
สนำมบินดอนเมือง-เสย

พร้ อมกั น ที่ท่ ำ อำกำศยำนดอนเมื อ ง อำคำรผู้ โ ดยสำรขำออกต่ ำ งประเทศ ชั้ น 2 ประตู ท างเข้า ที่
เคาน์เตอร์ สำยกำรบินแอร์เอเชีย(FD) เจ้ ำหน้ ำที่บริษัทฯ คอยต้ อนรับและเช็คเอกสำรกำรเดินทำง
เหินฟ้ ำสู่เสียมรำฐ โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 614
ถึงสนำมบินเสียมเรียบ จังหวัดเสียบเรียบ ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ ำเมืองแล้ วขึ้นรถยนต์ปรับอำกำศท้ องถิ่น
แล้ วนำท่ำนล่องเรือชมทะเลสาบ ทะเลสำบนำ้ จืดที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชีย มีควำมกว้ ำง 70 กม. และมีควำมยำว
170 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้ วย พระตะบอง กัมปงธม กำปงชนัง โพธิ์สตั ว์ เสียมเรียบ ชม
วิถีชีวิตและควำมเป็ นอยู่ของหมู่บ้ำนชำวประมงในโตลเลสำป ชมบรรยำกำศยำมเย็นและอำทิตย์ลำลับขอบ
ฟ้ ำ ได้ เวลำสมควรกลับขึ้นฝั่ง
รับประทำนอำหำรค่ำร้านโตลเลสาป พร้ อมชมการแสดงนาฎศิลป์ พื้ นเมือง(ระบาอัปสรา) หลังอำหำร
พักผ่อนอิสระ พัก SMILLING HOTEL AND SPA หรือ ANGKOR HOLIDAY HOTEL (4 ดาว) หรือ
เทียบเท่ำ

รหัสทัวร์ : THP17-FD-KH-1JAN-31DEC18H
ว ันทีส
่ อง

เมืองพระนคร(นครธม)-ปรำสำทบำยน-ปำบวน-พิมำนอำกำศ-ปรำสำทพระ
ขรรค์-นำคพ ัน-ปรำสำทนครว ัด-เขำพนมบำเค็ง

07.00 น.
08.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยำมเช้ ำ รับประทำนอำหำรเช้ ำห้ องอำหำรโรงแรม
เดินทำงสู่เมืองพระนคร หรือนครธม ชมสะพานนาคราช โดยข้ ำมคูเมืองซึ่งเรียกว่ำ ชัยสินธุ ที่
รำวสะพำนด้ ำนหนึ่งเป็ นรูปเทพฉุดนำค ส่วนอีกด้ ำนเป็ นยักษ์ฉุดนำค ผ่ำนเข้ ำประตูเมืองนครธม
ด้ ำนทิศใต้ ซุ้มประตูเป็ นรูปพระโพธิสตั ว์ส่หี น้ ำ และมีรูปพระอินทร์ทรงช้ ำงเอรำวัณอยู่ท่มี ุมประตู
เป็ นสะพำนที่พระเจ้ ำชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้ เป็ นทำงเสด็จผ่ ำนเข้ ำออกเมืองนครธม ชม
ประตูเมือง ที่มียอดเป็ นรูปพระโพธิสตั ว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชมปราสาทบายน ปรำสำทใน
พุทธศำสนำแบบมหำยำน สร้ ำงโดยพระเจ้ ำชัยวรมันที่ 7 ในศตวรรษที่ 12 มีปรำสำทบริวำรทั้งหมด
54 ปรำงค์ ยอดจำหลักเป็ นรูปพระพักตร์พระโพธิสตั ว์ท้งั 4 ทิศ จำนวน 216 ใบหน้ ำ ปรำสำทองค์
กลำงซึ่งเป็ นประธำน พบประติมำกรรมรูปเหมือนของพระเจ้ ำชัยวรมันที่ 7 ซึ่งถูกทุบทำลำยเหลือ
แต่พระเศียร ภำพสลักนูนต่ำระเบียงโดยรอบ เล่ำเรื่องกองทัพกัมพูชำทำสงครำมกับกองทัพจำม
ภำพชีวิตประเพณีของผู้คนกัมพูชำ เช่น ภำพฟ้ อนรำ ย่ำงปลำ แต่ละภำพนั้น สลักได้ อย่ำงงดงำม
เกินกว่ำจะบรรยำยได้ ไปชม “ยิ้ มแบบบายน” ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่ำ
เป็ นสุดยอดของปรำสำทเขมร แล้ วชมปราสาทบาปวน สร้ ำงโดยพระเจ้ ำอุทยั ทิตยวรมันที่ 2 เป็ น
ปรำสำทที่สงู มำก เป็ นปรำสำทที่ฉำบด้ วยทองคำ (ปิ ดทอง) และเป็ นปรำสำทแรกในกลุ่มปรำสำท
เมืองพระนคร มีสะพำนหินเดินเข้ ำสู่ตัวอำำคำรศูนย์กลำง ชมลาดดมไรหรือลานช้าง สำหรับปลูก
พลับพลำออกว่ำรำชกำรและตรวจพล ด้ ำนหน้ ำสลักเป็ นรูปช้ ำง อยู่ติดกับบลำนพระเกียรติยศสลัก
เป็ นรูปครุฑแบกยักษ์ ตรงกันข้ ำมกัน มีปรำสำทสวัปรัด ปรำสำทเคลียง (12 ท้ องพระคลัง) ชม
ปราสาทพิมานอากาศ ซึ่งสร้ ำงด้ วยศิลำแลงซ้ อนกัน 3 ชั้นแบบปิ รำมิด ชั้นบนสุดเป็ นศิลำทรำย ชม
สระบุรุษและสตรี สุดท้ายเป็ นลานพระเจ้าขี้ เรื้ อน
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้ ำนโตลเลแม่โขง หรือร้าน....
ชมปราสาทพระขรรค์ ซึ่งพระเจ้ ำชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้ ำงเพื่ออุทศิ ถวำยพระรำชบิดำ ภำยในปรำสำท
ประกอบด้ วย พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร นำมว่ำ “ขยวรเมศวร” ภำยในยังมีสถำนที่สำคัญให้ ทำ่ นได้ ศึกษำ
อีกมำกมำย จำกนั้นชมปราสาทนาคพัน ซึ่งเป็ นสระนำ้ ใช้ ชำระล้ ำงบำปและรักษำพยำบำลเหล่ำทหำรที่บำดจ็
บจำกศึกสงครำม จำกนั้นชมปราสาทแม่บุญตะวันออก
ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัต ที่เปรียบเสมือนวิมำนของเทพเจ้ ำสูงสุด สร้ ำงขึ้นเมื่อ
ประมำณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้ ำสุริยวรมันที่ 2 เป็ นเทวสถำนในศำสนสถำนฮินดูขนำดใหญ่ เป็ น
นฤมิตกรรมทำงสถำปัตย์ซ่ึงอำจไม่มีส่งิ ก่อสร้ ำงอื่นใดที่สร้ ำงมำแล้ ว
หรือที่จะสร้ ำงต่อไปในโลกเสมอ
เหมือนได้ ถือเป็ นศำสนสถำนชิ้นเดียวที่มีอำณำเขตใหญ่ท่สี ดุ ในบรรดำปรำสำทขอมทั้งหมด สร้ ำงเป็ น
ปรำสำทที่มีควำมงดงำมอย่ำงน่ำประหลำด เวลำพระอำทิตย์ตกจะเห็นบรรดำหลังคำกลำยเป็ นสีม่วงแดง
ปรำสำทชั้นที่สำมนั้น เวลำมองขึ้นไปจำกชั้นที่สอง จะเห็นว่ำตั้งตรงขึ้นอย่ำงน่ำประหลำดใจมำก ชมรูปสลัก
เทพธิดำหรือนำงอัปสร สลักบนผนังปรำสำท ชมภำพแกะสลักนูนต่ำรอบระเบียงปรำสำท มีภำพกำรกวน
เกษียรสมุทร ภำพกองทัพของพระเจ้ ำสุริยวรมันที่ 1 ภำพกองทัพของเสียมกุก บรรพบุรุษของชนชำติไทย
ท่ำนจะได้ เห็นและซำบซึ้งกับควำมมหัศจรรย์ของคนโบรำณที่สร้ ำงสรรค์สถำปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่
นำท่ำนเดินทำงไปชมพระอำทิตย์ตกที่เขาพนมบาแค็ง
ซึ่งท่ำนสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของบำรำย
ตะวันตกขนำดใหญ่และปรำสำทนครวัดได้ ชัดเจน

เที่ยง
บ่ำย

16.30 น.

17.00 น.

รหัสทัวร์ : THP17-FD-KH-1JAN-31DEC18H
19.00 น.

รับประทำนอำหำรค่ำร้าน..... หลังอำหำรพักผ่อนอิสระหรือจะเที่ยวชมเมืองเสียงเรียบยำมค่ำคืนกันตำม
สบำย .....รำตรีสวัสดิ์ พัก SMILLING HOTEL AND SPA หรือ ANGKOR HOLIDAY HOTEL(4 ดาว)
หรือเทียบเท่ำ

ว ันทีส
่ ำม

้ ปปิ้ งตลำดปชำจ๊ะ-เสย
ี มเรียบ
ปรำสำทบ ันเตียเสรย์-ปรำสำทตำพรหม-ชอ
สนำมบินดอนเมือง

07.00 น.
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
เดินทำงสู่ปราสาทบันทายสรี(Banteay Srei) หรือที่ชำวกัมพูชำเรียกว่ำ “บันเตย์เสรย์” แปลว่ำ “ป้ อมแห่ง
สตรี” หรือ ป้ อมที่สวยงำม ซึ่งสร้ ำงตอนปลำยสมัยพระเจ้ ำรำเชตทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) แต่มำเสร็จใน
สมัยพระเจ้ ำชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็ นพระรำชโอรส ตัวปรำสำทสร้ ำงในแนวรำบ เป็ นปรำสำทหลังเล็กๆ กลุ่ม
หนึ่ง สร้ ำงด้ วยหินทรำยสีชมพูแกะสลักภำพนูนสูงลวดลำยอันวิจติ รตระกำรตำปรำณีตและสวยงำมที่สดุ
ชมรูปพระอินทร์ทรงช้ ำงเอรำวัณ ชมปราสาทตาพรหม สร้ ำงในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้ ำชัยวรมันที่ 7 เพื่อ
อุทศิ ถวำยแด่พระรำชมำรดำ เป็ นวัดในพุทธศำสนำ ซึ่งเป็ นปรำสำทตำพรหมเป็ นที่ปรำสำทที่สวยงำมและมี
มนต์ขลังมำก เป็ นสถำปัตยกรรมที่ถูกสร้ ำงขึ้นมำอย่ำงซับซ้ อนประดุจเขำวงกต นอกจำกนี้ยังจะได้ เห็นพลัง
แห่งธรรมชำติท่กี ลับมำครอบครองยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ต้นไม้ ขนำดยักษ์กบั รำกไม้ มหึมำที่โอบรัดอำคำรไว้
อย่ำงอัศจรรย์ แมกไม้ ร่มครื้มและเสียงนกเจื้อยแจ้ วคลออยู่ตลอดกำรเยี่ยมชม
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้าน....
ช้ อปปิ้ งของฝำกของที่ระลึกที่ตลาดปซาจ๊ะ(PSA JA MARKET) อิสระตำมอัธยำศัย ได้ เวลำสมควรอำลำ
เมืองเสียบเรียบเดินทำงสู่สนำมบิน
เหินฟ้ ำกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 615
ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ

เที่ยง
บ่ำย
15.25 น.
16.20 น.

ร ับ-สง่ สนำมบินนำนำชำติพนมเปญ
2-3P = 12,300.-/ 4-5P = 10,200.-/ 6-7P = 8,900.-/ 8-10P = 8,500.ี ค่ำบ ัตรเข้ำชม 2 ว ัน)
(เสย

อัตราค่าบริการ สาหรับกรุป๊
กำหนดกำรเดินทำง

2-10 ท่าน

NET AGENT ONLY
ผู ้ใหญ่

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่ำน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่ำนละ

1 ท่ำน(มีเตียง)
มค.-ธค.61

x,xxx.-

x,xxx.-

1,800.-

ื เดินทำงไทยต้องมีอำยุกำรเดินทำงเหลือไม่นอ
หน ังสอ
้ ย กว่ำ 6 เดือน
ิ้ กรณีดา่ นตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
มิฉะนน
ั้ บริษ ัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น

ที่พักโรงแรม 2 คืน(ห้ องละ 2-3 ท่ำน)/ อำหำรตำมระบุในรำยกำร/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ รถตู้ปรับ
อำกำศท่องเที่ยวตำมรำยกำร/ ค่ำธรรมเนียมเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว/ ล่องเรือโตลเลสำป/ นำ้ ดื่ม-ผ้ ำเย็น
อัตรานี้ ไม่รวม ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ และภำษีสนำมบิน/ ค่ำวีซ่ำ(สำหรับชำวต่ำงชำติ)/ อำหำรและเครื่อง
ดื่มที่ส่งั นอกเหนือรำยกำร/ ทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงำนขับรถ/ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์/ มินิบำร์/
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%/ ประกันกำรเดินทำงและรักษำพยำบำล/ และอื่นๆ ที่มิได้
ระบุในรำยกำร ฯลฯ
อัตรานี้ รวม

รหัสทัวร์ : THP17-FD-KH-1JAN-31DEC18H
เอกสารทีใ่ ช้ พาสปอร์ต ที่มีอำยุเหลือก่อนวันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ ำว่ำงอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ
เงือ่ นไขการจอง เมื่อยืนยันกำรจอง แฟ็ กช์สำเนำหน้ ำพำสปอร์ตพร้ อมชำระค่ำมัดจำ ท่ำนละ
5,000-2,500 บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 15 วัน
สิง่ ทีค่ วรเตรียมไป กล้ องถ่ำยรูป / แบตเตอรี่ / เสื้อแขนยำว /หมวก /รองเท้ ำผ้ ำใบ / ยำประจำตัว /ไฟฉำย และ
เพื่อนที่ร้ ใู จ
หมายเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยถือประโยชน์ของท่ำนเป็ นสำคัญ

