รหัสทัวร์ : THM1-LQ-KH-29DEC18-28MAR19
วันแรก
08.30 น.
11.20 น.
14.05 น.
กลางวัน

เย็น
วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน

กรุ งเทพฯ – เสี ยมเรียบ - พระองค์ เจ็ก พระองค์ จอม – ตลาดซาจ๊ ะ
(-/L/D)
พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตูที่ 8 เคาว์ เตอร์ Q สายการบิน
LANMEI AIRLINE (LQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร
ออกเดินทางสู่ เสี ยมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINE เที่ยวบินที่ LQ 671
แวะรับ-ส่ งผู้โดยสารที่สนามบินพนมเปญ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ***ไม่ตอ้ งลงจากเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินเสี ยมเรียบ ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนมัสการ พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ เจ็ก พระองค์ จอม สถานที่ที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อคน
ในท้องถิ่นภายในศาลมีพระพุทธรู ปที่อยูใ่ นพระอิริยาบถยืนอยู่สององค์ มีชื่อว่าองค์เจ็ก(องค์สูง) และพระองค์
จอม (องค์เตี้ย) ซึ่ งพระทั้งสององค์น้ ี ยงั ถือเป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของเมืองเสี ยมเรี ยบที่มีผคู ้ นหลัง่ ไหล
มาสักการะไม่ขาดสาย จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดซาจ๊ ะ เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้ อยืด
ลายนครวัด หิ น-ไม้แกะ สลัก และสิ นค้าพื้นเมือง เพื่อเป็ นของฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าที่พกั โรงแรม ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
นครวัด – นครธม - ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม - โชว์ Rosana Broadway
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม สิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรี ยบเสมือนวิมานของเทพ
เจ้าสู งสุ ดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็ นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปใน
ครั้งนี้ ซึ่ งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650โดยพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรู ปสลักนางอัปสรนับ
หมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ า การกวนเกษียรสมุทร ซึ่ งเป็ นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์ สิ ทธิ์ น่ าสนใจเป็ น
อย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุ ริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสี ยมกุก ซึ่ งเป็ น
บรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพระนครหรื อนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่ เมืองนครธม ซึ่ งเป็ นสะพานที่
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริ ยเ์ ขมรใช้เป็ นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่ มียอดเป็ นรู ปพระ
โพธิ สตั ว์หนั พระพักตร์ไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายคริ สต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่
7 มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนื อของนครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับ
แต่สมัยแรกๆ นาทุกท่านเข้าชม ปราสาทบายน เป็ นโบราณสถานที่สาคัญที่สุดเป็ นลาดับที่สองที่ควรมาเที่ยว
ชมเมื่อมาเยือนอังกอร์ สร้างขึ้ นเมื่อปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาท
บายนสร้างขึ้ นจากหิ นทรายและเป็ นสัญลักษณ์ ของเขาพระสุ เมรุ เมื่อมองจากด้านนอก จะแลดูคล้ายกับเขา
วงกต แต่ความจริ งแล้ว ลักษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่ งเป็ นเรขาคณิ ตของ
พุทธศาสนาของอินเดีย เป็ น สัญลักษณ์ของมันดาล่า หรื อรู ปวงกลมอันเป็ นสัญลักษณ์แทนจักรวาลและพลัง
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในศาสนาฮิ น ดู เมื่ อ ได้เ ข้า ไปสั ม ผัส ยัง ปราสาทแห่ ง นี้ จะรู ้ สึ ก เหมื อ นมี ค นคอยจ้อ งมองเราอยู่
ตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นเสน่ ห์ที่ประทับใจของปราสาทแห่ งนี้ จาดนั้นนาท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)
เป็ นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็ นปราสาทหิ นในยุคสุ ดท้ายของอาณาจักร
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เย็น
หลังอาหาร

วันที่สาม
เช้ า
07.20 น.
08.10 น.

กลางวัน

ขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็ นทั้งปราสาทและวัดทาง
พุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็ นเรื่ องราวทางพุทธประวัติ นิ กายมหายาน ทั้งหน้า
บันและทับหลัง แต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได้ถูกดัดแปลง
ให้เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่ วนพระพุทธรู ป ก็ถูกดัดแปลงให้เป็ นศิวะลึงค์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดงอังกรโรซาน่าบรอดเวย์ Rosana Broadway top attractions in Siem Reap, Cambodia.
การแสดงนิ ยมอันดับ 1 ในเมืองเสี ยมเรี ยบ คาบาเร่ ยโ์ ชว์สาวประเภทสองแห่ งแรกในกัมพูชา โดยมีโชว์ชุด
ไฮไลท์กค็ ือ ระบานางอัปรา ซึ่ งเป็ นโชว์ประจาชาติของกัมพูชา ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็ นที่ระลึกไว้เป็ นความ
ทรงจา
ที่พกั โรงแรม ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
เสี ยมเรียบ - พนมเปญ (บินภายใน) – พระบรมราชวัง – วัดพระแก้ ว - เรื อนจาตวลแสลง – วัดพนม –
ตลาดรัสเซีย
รับประทานอาหารเช้ า แบบ SNACK BOX
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเสี ยมเรียบ เพื่อเดินทางกลับสู่ พนมเปญ
ออกเดินทางสู่ นครพนมเปญ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINE เที่ยวบินที่ LQ 316
เดินทางถึงสนามบินพนมเปญ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระบรมราชวังจตุมุขสิ ริมงคล (Royal Palace Of Phnom Penh) พระบรมราชวังจตุ
มุขสิ ริมงคลเป็ นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริ ยก์ มั พูชา พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเสด็จประทับ
ที่น้ ี นบั แต่แรกสร้างใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทับที่อื่นเมื่อบ้านเมืองวุ่นวายเพราะเขมรแดงเรื องอานาจ
ชาวไทยมัก เรี ยกพระราชวัง แห่ ง นี้ ว่ า "พระราชวัง เขมริ นทร์ " พระบรมราชวัง นี้ สร้ า งขึ้ นหลัง จากที่
พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริ รักษ์ ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุ งอุดง มายังกรุ งพนมเปญในช่ วงกลาง
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 จากนั้นทาท่านสู่ พระเจดีย์เงินหรื อ วัดพระแก้ ว เหตุที่เรี ยกว่า พระเจดียเ์ งิน เพราะว่า พื้น
ของอาคารปูลาดด้วยแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น แต่ละแผ่นหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม รวมน้ าหนักทั้งสิ้ น 5 ตัน แต่
คนส่ วนใหญ่รู้จกั กันในนาม "วัดพระแก้วเขมร" ภายในประดิ ษฐานพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของกัมพูชาอยู่
สององค์คือ พระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรู ปทองที่ หล่อด้วยทองคาบริ สุทธิ์ 90 กิโลกรัม
ประดับด้วยเพชร 9,548 เม็ด เม็ดที่ใหญ่ที่สุดหนักถึง 25 กะรัต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ เรื อนจาตวลแสลง เป็ นหนึ่งในสถานที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุด เดิมเป็ นโรงเรี ยน
แต่ภายหลังเขมรแดงเปิ ดเป็ นศูนย์กลางของการทรมานนักโทษรวมกันอยู่ที่นี่นบั พันและมีนกั โทษนับสิ บคนที่
จะต้องเสี ยชีวิตในแต่ละวัน มีภาพถ่ายของนักโทษและคาอธิ บายเรื่ องราวที่เกิดขึ้น จากนั้นนาท่านชม วัดพนม
(Phnom Temple) วัดพนมเป็ นวัดที่สาคัญมาก ซึ่ งกรุ งพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่ งนี้ ดว้ ย ดังมีตานานพื้นบ้าน
กล่าวว่า เมื่อราวหกร้อยปี ก่อน มีเศรษฐี นีชาวเขมรผูห้ นึ่ งชื่ อเพ็ญ ได้ไปพบพระพุทธรู ปน้ าพัดมาเกยฝั่ งหลาย
องค์ นางมี ศรั ทธาแก่ กล้าในพระศาสนา จึ งได้สร้ างวัดขึ้ นบนยอดเขาที่ อยู่ใกล้ๆ กันเพื่ อเป็ นที่ ประดิ ษฐาน
พระพุทธรู ปเหล่านั้น แม้เขาลูกนี้ จะสู งเพียง 27 เมตร แต่ก็ถือเป็ นเขาที่สูงที่สุดในละแวกนี้ จึงเรี ยกกันเรื่ อยมา
ว่า "พนมเปญ" แปลว่า "เขายายเพ็ญ" จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดรั สเซี ย เลือกสิ นค้าที่ระลึก ที่มาจาก จี น
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เย็น
วันที่สี่
เช้ า
09.00 น.
10.20 น.

เวียดนาม กัมพูชา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าที่พกั โรงแรม NEW YORK HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
พนมเปญ - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินพนมเปญ เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINE เที่ยวบินที่ LQ 670
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ
**************************************

ข้ อควรควรทราบ :
สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่าบริการ
-ออกเดินทาง 6-10 ท่านขึน้ ไปไมมีหัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นคอยให้ การบริการ
-ออกเดินทาง 15 ท่านขึน้ ไปมีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทยคอยให้ การบริการ
เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่ ไม่ มี
มีเตียง
เตียง

กาหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน

พักกับ
1 ผู้ใหญ่

03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค.62
31 ม.ค.-03 ก.พ.62
07-10, 14-17, 21-24 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค.62

13,900

13,900

12,900

11,900

3,000

16-19 ก.พ.62

14,900

14,900

13,900

12,900

3,000

29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62

15,900

15,900

14,900

13,900

4,000

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับทีท่ ่ องเทีย่ วตามความเหมาะสม

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ
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อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 15 กก.
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD. X 4 วัน = 20 USD./ท่ าน
เงื่อนไขการเดินทาง
 ออกเดินทาง 6 คน ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ // หากมีลูกค้าครบ 15 ท่าน มีหวั หน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 6 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิ เหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
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กระเป๋าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบิ นอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 15 กิ โลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

