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อลังการชมความยิง่ ใหญ่ สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก
นครวัด - นครธม
5 วัน 2 คืน โดยรถปรับอากาศ

กาหนดการเดินทาง
20-24 ก.พ.2562
วันที่ 7มี.ค.2562
เชียงราย – อรัญฯ
14.00 น.
คณะพบกัน ณ จุดนัดพบ จ.เชียงราย พร้ อมแล้ วออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ (อาหารเย็นอิสระ) และอิส
ระหว่างการเดินทาง
วันที่ 8มี.ค.2562 อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-เขาพนมบาเค็ง-ตลาดไนท์ มาเก็ต
06.00 น.
คณะเดินทางมาถึง อ.อรัญฯ แวะเข้ าห้ องน ้าปั ม้ น ้ามัน
07.00 น.
บริการอาหารเช้ า
08.00 น.
เดินทางไปที่ดา่ นชายแดนอรัญ ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองด่านปอยเปต ออกเดินทางสู่ เสียมเรี ยบ ซึง่ ถนน
ปั จจุบนั ลาดยางเรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านจะเดินทางสูเ่ มืองเสียมเรี ยบด้ วยความสะดวกสบาย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร(Buffet)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรื อชมความยิ่งใหญ่ กว้ างขว้ าง สุดสายตาซึง่ ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน ้าหลากน ้าท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร
ลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบคลอบคลุมพื ้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กาปงธม, กาปงชะนัง, โพธิสตั ว์ , พระตะบอง
และเสียบเรี ยบ ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึง่ สร้ างที่พกั อาศัยอยูก่ ลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี จากนัน้
นาท่านเดินทางขึ ้น เขาพนมบาเค็ง ตังอยู
้ บ่ นเขาลูกเล็กที่มีความสูงประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรี ยกในสมัย
โบราณว่า ปราสาทพนมกันดาล (พนม = ภูเขา, กันดาล = กลาง) ต่อมาเรี ยกว่า พนมบาเค็งตามลักษณะ
ของต้ นบาแค็ง (คล้ ายต้ นมะขาม)ที่มีอยูม่ ากในบริเวณภูเขานี ้ นักท่องเที่ยวจานวนมากมาเพื่อชมพระ
อาทิตย์อศั ดง ซึง่ ท่านสามารถเห็น ปราสาทนครวัดได้ อย่างชัดเจน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร แบบ Buffet หลังอาหารค่า ให้ อิสระท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ า และชม
ตลาดค่าของชาวเสียมเรี ยบ ซึง่ นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื ้อของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ไม้ แกะสลัก เสื ้อ
ลายนครวัต และสปาปลา เป็ นต้ น ที่ตลาด Angkor night market .
พักที่ CITYANGKOR HOTEL หรื อเทียบเท่า ( 4 ดาว )

วันที่ 9มี.ค.2562

06.30 น.
07.30 น.

กลางวัน
บ่าย

ปราสาทบันทายสรี -ผ่ านชมปราสาทแปรรู ป-ปราสาทตาพรม-นครธม
(ปราสาทบายน)–นครวัด- ชมโชว์ ระบาอัปสร

รับประทาน อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ระหว่างทางผ่านชม ปราสาทแปรรู ป เป้นเทวสถาน
ในศาสนาอินดูลทั ธิไลวนิกาย เป็ นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็ นชัน้ เป็ นที่ประดิษฐาน ศุวลึงค์ไว้ ที่องค์
ประธาน นาชม ปราสาทบันทายสรี ซึง่ สร้ างในพ.ศ 1510 โดยยัชญวราหะ ซึง่ เป็ นพราหมณ์นกั ปราชญ์ใน
รัชสมัยพระเจ้ าราเชนทรวรมันที่ 2 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระเจ้ าชัยวรมันที่ 5 ซึง่ เป็ นราชโอรสจึง
ขึ ้นครองราชย์แทนตัวปราสาทสร้ างในแนวราบ เป็ นปราสาทหลังเล็กๆกลุม่ หนึง่ สร้ างด้ วยหินทรายสีชมพูดู
สดใสไม่มีปราสาทใดเหมือน
จนหลายคนขนานนามว่าเป็ นปราสาทแห่งความรักชาวฝรั่งเศสให้ ฉายา
ปราสาทแห่งนี ้ว่า ‘’รัตนชาติแห่ งศิลปะขอม‚ การแกะสลักลวดลาย จึงดูออ่ นช้ อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา
ภาพแกะสลักส่วนมาก จะเปนเรื่ องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ)์ อย่างงดงามมาก โคปุระของ
ปราสาทบันทายสรี มีลวดลายงดงามมาก จาหลักเป็ นรูปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ ผ่านโคปุระชันนอกซึ
้
ง่ มี
กรอบประตูไม่ใหญ่นกั เข้ าไป จะเป็ นทางเดินปูลาดด้ วยหินทราย สองข้ างทางปั กด้ วยเสานางเรี ยง ทาด้ วย
หินทรายเช่นกันห่างเป็ นระยะๆ ถัดออกไปเป็ นสระบารายขนาดเล็ก ซึง่ กินพื ้นที่อ้อมไปถึงกลุม่ ตัวปราสาท
ด้ านใน ปราสาทบันทายสรี หรื อที่ชาวเขมรเรี ยกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี " ถ้ าแปลตามภาษา
สันสกฤตซึง่ "ศรี " แปลว่า ความดีงามแล้ วก็อาจจะแปลได้ วา่ "ป้อมที่ สวยงาม" ชม ปราสาทตาพรหม สร้ าง
ในปี
พ.ศ.1729โดยพระเจ้ าชัยวรมันที่7เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็ นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาด
ใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตังอยู
้ ก่ ลางป่ าและมีแมกไม้ ปกคลุม ปราสาทหลังนี ้มีรากไม้ ขนาด
มหึมาขึ ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึง่ เป็ นจุดสนใจที่นกั ท่องเที่ยงใฝ่ ฝั นอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้
และที่นี่ยงั เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง Tomb Rider อีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร Buffet นานาชาติ
จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึง่ ด้ านหนึง่ เป็ นศิลาสลักเป็ นรู ปเทวดา
กาลังฉุดนาค ส่วนอีกด้ านหนึง่ เป็ นรูปอสูรซึง่ มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็ น
สะพานที่พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 กษัตริ ย์เขมรใช้ เป็ นทางเสด็จผ่านเข้ าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มี
ยอดเป็ นรูปพระโพธิสตั ว์หนั พระพักตร์ ไปทัง้ 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของอังกอร์ ธมหรื อ
นครธม เป็ นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาด
ยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็ นเทวพักตร์ 4 หน้ าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็ นไปและทุกข์สขุ ของประชาชนทัง้
4 ทิศ ใบหน้ าหนือยอดปราสาทบายนที่ปรากฏอยูท่ วั่ ทังปราสาทซ
้
้า ๆ กัน ถึง 216 หน้ า ๆ นี ้รวมทังที
้ ่โคบุระ
ของกาแพงเมืองพระนคร เชื่อว่าเป็ นใบหน้ าของพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรซึง่ มีรอยยิ ้มแบบบายนคือ ยิ ้ม
แบบมีเมตตา กรุณา ผ่านชม ปราสาทบาปวน ซึง่ เป็ นปราสาทที่ตงอยู
ั ้ ่ในส่วนของพระราชวัง มีทางเดินเป็ น
สะพานหินที่ทอดยาวจากประตูทางเข้ าไปยังตัวมหาปราสาท ผ่านชม ปราสาทพิมานอากาศ สร้ างด้ วย
ศิลาแลงซ้ อนกัน 3 ชันแบบปิ
้
รามิด ชันบนสุ
้
ดสร้ างด้ วยหินทราย และยังเป็ นที่ประดิษฐานเทพเจ้ าประจาวัน
ถัดไปไม่ไกลนักจะเป็ นที่ตงของสระสรง
ั้
ซึง่ อยูด่ ้ านเหนือของพระราชวัง สระสรงแห่งนี ้จะแยกกันระหว่าง
ผู้หญิงและผู้ชาย ผ่านชม ศาลพระเจ้ าขีเ้ รือ้ น ซึง่ ด้ านหน้ าและด้ านหลังกับผนังทัง้ 2 ด้ าน แต่งด้ วยหิน
ทรายและลายปูนปั น้ เป็ นเทพอัปสรและอสูรเป็ นชันๆ
้ เป็ นภาพที่งดงามมาก พลาดไม่ได้ ที่จะต้ องชมพลับ

พลาช้ างหรื อบัลลังก์ช้าง ซึง่ ฐานของพลับพลาสร้ างด้ วยหินจาหลักเป็ นรูปการจับช้ างและครุฑยาวประมาณ
300 เมตร เป็ นสถานที่กษัตริย์นงั่ ทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้ อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ
จากนันชมสิ
้
่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรี ยบเสมือนวิมานของเทพเจ้ าสูงสุดที่บรรจง
ชะลอลงมาประดิษฐานไว้ ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็ นสถานที่สดุ ยอดในการเดินทางไปในครัง้ นี ้ ซึง่ สร้ างขี ้น
เมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับ
หมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่า การกวนเกษี ยรสมุทร ซึง่ เป็ นพิธีกรรมโบราณอันศักดิส์ ิทธิ์นา่ สนใจเป็ น
อย่างยิ่ง ท่านจะได้ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้ า
สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึง่ เป็ นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหารแบบBuffet พร้ อมชมการแสดงนาฎศิลป์พืน้ เมือง (ระบาอัปสรา)
พักที่ CITYANGKOR HOTEL หรื อเทียบเท่า ( 4 ดาว )
วันที่ 10มี.ค.2562
วัดใหม่ -องค์ เจ็ก องค์ จอม-ช้ อปปิ ้ งตลาดซาจ๊ ะ ปอยเปต-อรัญประเทศ
06.30 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
08.00 น.
นาท่านสักการะ องค์ เจ็ก องค์ จอม พระคูบ่ ้ านคูเ่ มือง ที่ชาวเสียมเรี ยบเสียมเรี ยบนับถือเป็ นอย่างมาก
จากนันน
้ าชม วัดใหม่ (วัดทไม) เป็ นที่รวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในยุคเขมร
แดงที่พลพต ผู้นาเขมรแดงปกครอง จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองเสียมเรียบ (ตลาดซาจ๊ ะ) ให้
ท่านได้ ช้ อปปิ ้ งซาจ๊ ะ เลือกซื ้อสินค้ าที่ท่านถูกใจ ฝากคนที่ทา่ นรักทางบ้ าน เวลาพอสมควรแล้ วนาท่าน
เดินทางสู่ ปอยเปต
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ร้ านอาหาร แบบ Buffet นานาชาติ
บ่าย
ออกเดินทางต่อสูด่ า่ นปอยเปต เพื่อเดินทางกลับบ้ าน
15.00 น.
เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้ าเมืองปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ ผ่านขันพิ
้ ธีการตรวจคนเข้ าออก– เมืองเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว อิสระช้ อปปิ ง้ ที่ตลาดโรงเกลือ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อสินค้ าราคาถูกมากมาย
จากนันเดิ
้ นทางกลับบ้ าน (อาหารเย็นอิสระ)และอิสระหว่างการเดินทาง
วันที่ 11มี.ค.2562
เชียงราย
08.00 น.
โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง จ.เชียงรายโดยสวัสดิภ์ าพปลอดภัยพร้ อมความ
ประทับใจ*******************************************************
หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยมิ ต้ อง
แจ้ ง ให้ ทราบล่วงหน้ า
อัตราค่ าบริการ (สาหรั บผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทย)
ท่ านขึน้ ไป(พักห้ องละ 2 ท่ าน)
ท่ านละ 6,900 บาท
รับหน้ าด่ าน
ท่ านละ 5,500 บาท
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
ท่ านละ 2,900 บาท
** กรณีผ้ ูท่ ถี ือหนังสือเดินทางต่ างชาติ จ่ ายเพิ่ม 1,000.- บาท / ท่ าน **

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าห้ องพักจานวน 2 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหาร8มื ้อตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตลอดเส้ นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่า STAMP V.I.P. ด่านไทย 100 บาท
 ค่า STAMP V.I.P. ด่านเขมร 300 บาท
 ค่าประกันชีวิต ( วงเงิน 2,000,000 บาท )ค่ารักษาวงเงิน 5แสนบาท ตามเงื่อนไข บ.ประกันฯ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าวีซา่ เข้ าประเทศกัมพูชา 800 บาท (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อนอกเหนือจากโปรแกรม
 ค่าพักห้ องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย ไกด์เขมร และคนขับรถ
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง ของผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย ส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน

-

หนังสือเดินทางหรื อพาสปอต ที่มีอายุเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับในวันที่เดินทาง

เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง ของผู้ถอื หนังสือเดินทางต่ างชาติ ส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน

1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 ใบ
กรุณาส่ งเอกสาร ก่ อนการเดินทาง ถึงวันที่ 15 ก.พ.62
เงื่อนไขการให้ บริการ
การจอง
มัดจาท่านละ50 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนเงินทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป
เก็บค่าใช้ จา่ ย 30 % ของราคราทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100 % ของราคา
***บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ค่าเงินบาทและอัตราค่าห้ องพักในแต่ละช่วงเดือน)***

