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ชมหนึ่ง ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทหินนครวัด
ชมเมืองพระนคร (นครธม) เมืองที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปะและศูนย์ กลางอานาจขอม
ปราสาทบันทายศรี อ่ อนช้อยงดงามด้วยลวดลายแกะสลัก
ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม เขาพนมบาเค็ง
ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเสียมเรียบ
เมนูอาหารจีน, อาหารไทย และบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
05.00 น.
06.00 น.
09.00 น.

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560

กรุงเทพ ฯ – ปอยเปต – เสียมเรียบ – พนมบาแค็ง
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ป้ ายรถเมล์ บิก๊ ซีลาดพร้าว ลาดพร้าว 83 เจ้าหน้าที่รอรับและอานวย
ความสะดวก
ออกเดินทางมุง่ หน้าสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
เดินทางถึง อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นาท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนไทย – กัมพูชาหลัง ผ่านพิธ ี
การตรวจคนเข้า-ออกเมืองแล้ว .....นาท่านเดินทางสู่ จ. เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง
ประมาณ 152 กิโลเมตร เดินทางถึงเสียมเรียบ
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***คาแนะนาสาหรับกระเป๋ าเดินทาง*** กรุณาเตรียมกระเป๋ าสัมภาระขนาดกลางหรือขนาดพอเหมาะ
กับการเดินทาง เพื่อสะดวกในการเดินทางและผ่านด่าน เพราะลูกค้าต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
(กรณีทล่ี กู ค้าไม่ได้ทา ตม. แบบ VIP)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์คู่บา้ นคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบ จากนัน้
เดินทางขึน้ สู่ ปราสาทเขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 9 ในสมัยพระเจ้า
ยโศวรมันที่ 1 เป็ นปราสาทบนเนินเขาทีส่ ร้างด้วยหินทราย เดิมทีน่ ่เี ป็ นศูนย์กลางเมือง พนมบาแค็งนี้
เป็ นเทวะสถานจากพืน้ ราบถึงยอดเขาเป็ นปราสาทขึน้ ไป 15 ชัน้ โดยชัน้ บนสุดมีปรางค์ประธานอยู่
ตรงกลางฐานหินทรายทัง้ 5 ชัน้ และเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงามมาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
ทีพ่ กั : ANGKOR VATTANAK PHEAP, PRUMBAYON HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเทีย่ วชมเมือง เสียมเรียบยามค่าคืน เช่น ตลาด NIGHT MARKET ซึง่
เป็ นตลาดยามค่าคืนทีน่ กั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่สนใจ จะมีสนิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ กัน อาทิเช่น
ของทีร่ ะลึกต่างๆ อาหารนานาชาติ อาหารพืน้ เมือง ต่างๆ ฯลฯ
บันทายสรี – ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวัด
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3)
นาท่านเดินทางเที่ยวชมปราสาท บันทายสรี (Banteay Srey)
หรือ ชื่อ เดิม ว่ า อิ ศ วรปุระที่ปรากฏอยู่ใ นศิล าจารึก สร้า งขึ้น
ประมาณ พ.ศ. 1510 โดยคุรยุ ชั ญวราหะ เสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้า
ราเชนทรวรมันปราสาทแห่งนี้มที บั หลังที่สมบูรณ์ท่สี ุ ด แม้จะเป็ น
ปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม สร้างขึน้ ด้วยหินทรายสีชมพู
เนื้อละเอียด สลักลวดลวยสวยงาม ปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็
ตาม จึงได้รบั การยกย่อ งจากชาวฝรังเศสว่
่
า รัตนชาติ ศิ ลปะแห่ ง ขอม เดินทางชม ปราสาทตา
พรหม (Ta Prohm) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึน้ เพื่อถวายแก่พระราช
มารดา ตามแบบเขมรในยุค สุ ด ท้าย ชมความสวยงามของสถาปั ต ยกรรมที่ถู ก สร้างขึ้น มาอย่า ง
ซับซ้อนประดุจเขาวงกต ชมความยิง่ ใหญ่ของ พลังธรรมชาติเหนือพลังของมนุ ษย์ ต้นสะปงขนาด
ยักษ์กบั รากไม้ตลอดการเยีย่ มชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่เมือง นครธม (Angkor Thom) หรือเมืองยโศธร
ปุระ เป็ นเมืองหลวงของขอมตัง้ แต่ พ.ศ. 1450 – พ.ศ. 1800 ซึง่ เชื่อ
กันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ก่อนที่พบหลักฐานที่
แท้จริงว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมืองแห่งนี้เป็ นเมือง
ใหญ่ มีป ราสาทหิน มากมาย นักท่อ งเที่ยวจึงเรีย กรวม ๆ กันว่ า
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ปราสาทหินนครธม ซึง่ ความจริงแล้วปราสาทแห่งนี้มชี ่อื เรียกเฉพาะกัน ก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองนคร
ธม ให้ท่านได้ชมคูเมือง กาแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึง่ มีรูปหินแกะสลักรูปเทวดาและอสูร
ฝั ง่ ละ 58 องค์(ตน) รวม 2 ข้างเป็ น 108 องค์(ตน) ซึ่งเขมรถือว่าเป็ นเลขมงคล นาท่านเที่ยว
ชม ปราสาทบายน (Bayon) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนาหินมา
วางซ้อน ๆ กัน แล้วขึน้ เป็ นรูปเป็ นร่าง แข็งแรงเป็ นพันปี ปราสาทแห่งนี้มแี ต่ใบหน้า ของคน แต่คน
ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็ นพระพักตร์พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร เพราะมีรอยยิม้ น้อยๆ ทัง้ 216 หน้า จาก
ทัง้ หมด 54 ปรางค์ รอยยิม้ นี้เรียกว่ารอยยิ้ มแบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุ ษย์ มีความหมาย
ของพรหมวิห ารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิต า อุเ บกขา ชมปราสาทบาปวน ปราสาทพิ มานอากาศ
บัล ลังก์ช้าง ลานพระเจ้าขี้เ รื้อ น น าท่านเที่ยวชมความยิง่ ใหญ่ ของ นคร
วัด (Angkor Wat) ก่อสร้างครัง้ แรกในศตวรรษที่ 12 (พ.ศ. 1650 – 1658)
ในสมัยพระเจ้าสุรยิ วรมันที่ 2 สร้างขึน้ เพื่อถวายพระวิษณุ โลก และเพื่อใช้
เป็ นเทวาลัยและสุสานเก็บพระศพของทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน
ทีส่ ุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักของกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพสลัก
กวนเกษียรสมุทร ภาพจาหลักของนางอัปสรา รอบปราสาทที่มมี ากกว่า
1,635 นาง ซึง่ ล้วนงดงามกว่านางอัปสราทุกปราสาท
รับประทานอาหารค่า ภัตตาคาร (5) เมนูพเิ ศษ !!! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ให้ท่านเลือกรับประทาน
มากมาย พร้อมโชว์นาฏศิลป์ เขมรโบราณ
ทีพ่ กั ANGKOR VATTANAK PHEAP, PRUMBAYON HOTEL หรือเทียบเท่า
โตนเลสาบ – วัดใหม่ – ตลาดปซาจ๊ะ – ปอยเปต – กรุงเทพ ฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
(6) นาท่านล่องเรือชม
โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ าจืดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของกัมพูชา ชมความงดงาม
พร้อมกับวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของชาวประมงกัมพูชา จากนัน้
นาท่านชม วัดใหม่ ( Wat Mai ) ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรใน
สมัยทีท่ าการสูร้ บกับชาวเขมรแดงในยุคของพอลพต ..... ให้ท่านได้
อิสระกับการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาดปซาจ๊ะ(Phasar
Ja Market) หรือตลาดต้นโพธิ ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับ สู่ชายแดนไทย – กัมพูชา
เดินทางถึง ปอยเปต นาท่านผ่านด่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตูป้ รับอากาศ
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
*******************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) กุมภาพันธ์-เมษายน 2560
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า
11 ปี พักกับ
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เสริ มเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า
11 ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่เสริ มเตียง

พัก
เดี่ยว
เพิ่ ม

3-5,17-19,24-26 กุมภาพันธ์ 2560

7,300

6,400

6,100

3,000

10-12,11-13 กุมภาพันธ์ 2560
(รวม ต.ม.VIP)
3-5,10-12,17-19,24-26 มีนาคม 2560

7,700

6,800

6,500

3,000

7,300

6,400

6,100

3,000

31 มีนาคม –2 เมษายน 2560

7,300

6,400

6,100

3,000

6-8,13-15,15-17 เมษายน 2560
(รวม ต.ม.VIP)
21-23,28-30 เมษายน 2560

7,700

6,800

6,500

3,000

7,300

6,400

6,100

3,000

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
- กรุป๊ เดินทางสามารถออกเดินทางได้ตงั ้ แต่ 5 ท่านขึน้ ไป (ไม่มหี วั หน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปด้วย)
- รถทีใ่ ช้ในการเดินทางจะเป็ นรถบัสจอย ส่ง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ โดยจะมีเจ้าหน้าทีข่ องทาง
บริษทั ส่งลูกค้าขึน้ รถแต่จะไม่มหี วั หน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปด้วย และจะมีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิน่ รอรับท่านทีด่ ่าน
อรัญประเทศ (มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้)

U

อัตรานี้ รวม
1. โรงแรมทีพ่ กั 2 คืน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
2. ค่าอาหาร 7 มือ้ ตามรายการ
3. ค่ารถนาเทีย่ วตามรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
5. ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
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อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด
2. ค่าห้องพักสาหรับชาวต่างชาติ เดินทางโดยไม่มคี นไทยมาด้วย ต้องเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าปกติ 3 วันทาการ 30 USD / ท่าน (กรณี เป็ นชาวต่ างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย)
4. ค่า ตม. แบบ VIP 300 บาท
5. ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สาหรับผูถ้ อื หนังสือเดินทางต่างด้าว
6. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถ คนละ 50 บาท/วัน ต่อท่าน (50 บาท x 3 วัน x 2 คน = 300 บาท)
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
8. ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
รายละเอียด ตม. แบบ VIP
 ปกติเรื่องของการผ่านด่านตรวจคนเมืองบริเวณด่านอรัญประเทศ ต้องผ่านทัง้ หมด 2 ด่าน คือ 1. ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองฝั ง่ ไทย 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั ง่ กัมพูชา (แบบไม่ได้ทาวีไอพี) จะใช้เวลาค่อนข้างนานในการ
ยืนรอต่อแถวเพื่อผ่านด่าน
 กรณีทา ตม. VIP นัน้ จะสามารถย่นระยะเวลาในการผ่านด่าน คือ จะยืนต่อแถวผ่านด่านแค่ฝัง่ ไทยเท่านัน้
ส่วนฝั ง่ กัมพูชาทางเจ้าหน้าทีข่ องทางบริษทั จะเป็ นคนดาเนินการทาให้
 ทัง้ นี้ส่วนการทาตม. VIP ทางบริษทั ฯไม่มกี ารบังคับทาแต่อย่างใด ขึน้ อยู่กบั ความสมัครใจของลูกค้า ยกเว้น
กรณีเดินทางช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและวันหยุดยาว ซึ่งมีผู้เดินทางผ่านด่านเป็ นจานวนมากจึงต้องทาตม.
VIP เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของท่าน
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เอกสารใช้ยื่นวีซ่า (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย)
 หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ ากว่า 6 เดือน
 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ รูปภาพสีเท่านัน้ และต้องเป็ นภาพทีถ่ ่ายไม่เกิน 6 เดือน
โดยอัดด้วยกระดาษสาหรับถ่ายภาพเท่านัน้
 กรณีวซี ่าด่วน หน้าด่าน อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเร่งด่วน 1 วัน 40 USD / ท่าน
ข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นารูปเก่าทีถ่ ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นารูปทีเ่ ป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปทีใ่ ช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
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เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2. หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร 02-5149027
3. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ
4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปั ญหาอันเนื่องมาจาก
สุขภาพส่วนบุคคล
3. ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4. กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงิน
ค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน
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