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ชมหนึ่ง ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทหินนครวัด
ชมเมืองพระนคร (นครธม) เมืองที่ม่งั คั่งไปด้วยศิลปะและศูนย์ กลางอานาจขอม
ปราสาทบันทายศรี อ่ อนช้อยงดงามด้วยลวดลายแกะสลัก
ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม เขาพนมบาเค็ง
ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดปซาจ๊ะ

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
07.30 น.
10.10 น.
11.10 น

ตุลาคม – ธันวาคม 2560

กรุงเทพฯ สนามบิ นดอนเมือง - เสียมเรียบ – องค์เจ๊กองค์จอม – โตนเลสาบ – ปราสาทพระ
โค - บากอง - โลเลย - ชมนาฏศิ ลป์ เขมร
พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 4 แถว 1 เคาน์เตอร์
สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกเรือ่ งเอกสารให้ทส่ี นามบิน
ออกเดินทางสู่เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเทีย่ วบินที่ FD 610
เดินทางเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเสียบเรียบ (SIEM REAP
AIRPORT) ประเทศกัม พู ช า ผ่ า นพิธ ีก ารตรวจเอกสารการเข้า
เมืองแล้ว เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ รอรับและ นาท่านเดินทางไปสักการะ
องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์คู่บ้านคู่เมืองของเมือง
เสียมเรียบ
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Naree Khmer (1) เซ็ตเมนูอาหารไทย
หลังอาหารนาท่านชม ปราสาทพระโค สร้างในปี พ.ศ.ที่ 15 สมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างด้วย
อิฐทัง้ 6 หลัง แบ่งเป็ น 2 แถวแถวละ 3 หลัง ตัวปราสาทจะเป็ นอิฐ แม้แต่กรอบประตูและกรอบ
หน้าต่างสร้างด้วยหินทราย มีจารึกภาษาขอมโบราณว่าพืน้ ทีร่ องรับน้ าหนักปราสาท 6 หลัง เป็ นหิน
ทราย โดยมีบนั ทึกว่า สร้างอุทศิ ถวายให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 และพระมเหสี (ปู่ และย่า), พระราชบิดา
และมารดา และพระญาติ จากนัน้ นาท่านชม ปราสาทบากอง สร้างในปี พ.ศ.ที่ 15 สมัยพระเจ้า
อินทรวรมันที่ 1 เช่นเดียวกัน แต่สร้างหลังปราสาทพระโค 3 ปี แต่รปู แบบเป็ นปราสาทแบบปิ รามิด
มี 5 ชัน้ สร้างโดยหินทราย รูปแบบการสร้างแบบปิ รามิดนี้ เสมือนการจาลองเขาพระสุเมร ซึง่ เป็ นที่
ประทับของพระศิวะ นอกจากนี้ยงั มี โคปุระ, ภาพสลักนางอัปสร, ภาพสลักเรือ่ งรามเกียรติ ..... ชม
ปราสาทโลเลย สร้างสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 พ.ศ.ที่ 15
สร้างบนฐานกว้าง ก่อสร้างด้วยอิฐทัง้ หมด มีปราสาท 4หลัง
วางตัว 4 ทิศ คล้ายปราสาทพระโค .....จากนัน้ นาท่านล่องเรือ
ชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้าจืดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของกัมพูชา ชม
ความงดงามพร้อมกับวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของ
ชาวประมงกัมพูชา
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร Tonle Jatumuk (2) เมนู พเิ ศษ !!! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ +
เวียดนามและอาหารพืน้ เมือง ให้ท่านเลือกรับประทานมากมาย พร้อมโชว์นาฏศิลป์ เขมรโบราณ
ทีพ่ กั LUCKY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ANGKOR ERA HOTEL ระดับ 5 ดาว 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
นครวัด – นครธม – ปราสาทพระขรรค์ – ปราสาทนาคพัน – พนมบาแค็ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3) นาท่านเทีย่ วชม
ความยิง่ ใหญ่ของ นครวัด (Angkor Wat) ก่อสร้างครัง้ แรกใน
ศตวรรษที่ 12 (พ.ศ. 1650 – 1658) ในสมัยพระเจ้าสุรยิ วรมันที่
2 สร้างขึน้ เพื่อถวายพระวิษณุโลก และเพื่อใช้เป็ นเทวาลัยและ
สุสานเก็บพระศพของทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานทีส่ ุด
เกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักของกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพ
สลักกวนเกษียรสมุทร ภาพจาหลักของนางอัปสรา รอบปราสาททีม่ มี ากกว่า1,635 นาง ซึง่ ล้วน
งดงามกว่านางอัปสราทุกปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tonle Sap (4) เมนูบุฟเฟ่ ตน์ านาชาติ
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่เมือง นครธม (Angkor Thom) หรือเมืองยโศธรปุระ เป็ นเมืองหลวง
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ของขอมตัง้ แต่ พ.ศ. 1450 – พ.ศ. 1800 ซึง่ เชื่อกันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ก่อนทีพ่ บ
หลักฐานทีแ่ ท้จริงว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมืองแห่งนี้เป็ น
เมืองใหญ่ มีปราสาทหินมากมาย นักท่องเทีย่ วจึงเรียกรวม ๆ กันว่า
ปราสาทหินนครธม ซึง่ ความจริงแล้วปราสาทแห่งนี้มชี ่อื เรียกเฉพาะกัน
ก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองนครธม ให้ท่านได้ชมคูเมือง กาแพงเมือง โคปุระ
หรือประตูทางเข้าซึง่ มีรปู หินแกะสลักรูปเทวดาและอสูร ฝั ง่ ละ 58 องค์
(ตน) รวม 2 ข้างเป็ น 108 องค์(ตน) ซึง่ เขมรถือว่าเป็ นเลขมงคล นาท่าน
เทีย่ วชม ปราสาทบายน (Bayon) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1200 รัชสมัยพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนาหินมาวางซ้อน ๆ กัน แล้วขึน้ เป็ นรูปเป็ นร่าง แข็งแรงเป็ นพันปี ปราสาท
แห่งนี้มแี ต่ใบหน้าของคน แต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็ นพระพักตร์พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร เพราะมี
รอยยิม้ น้อยๆ ทัง้ 216 หน้า จากทัง้ หมด 54 ปรางค์ รอยยิม้ นี้เรียกว่ารอยยิ้ มแบบบายน คือ มี
ความเมตตาต่อมนุษย์ มีความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา …..
นาท่านชม ปราสาทพระขรรค์ สร้างในปี พ.ศ.1734 ช่วงท้ายๆของอาณาจักรขอมเป็ นพุทธสถานใน
สมัยบายน โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทศิ ถวายแด่ พระบิดา คือพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2
ภายในปราสาทมีเจดียร์ ะฆังคว่าขนาดเล็กตัง้ อยู่ ซึง่ เชื่อว่าเป็ นทีเ่ ก็บอัฐขิ องพระราชบิดาของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ..... นาชม ปราสาทนาคพัน สร้างประมาณ พ.ศ.ที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตัว
ปราสาทสร้างอยูก่ ลางสระน้ า เสมือนภูเขาทีส่ ร้างอยูก่ ลางมหาสมุทร น้ าในสระก็เสมือนน้ าศักดิ ์สิทธิ ์
ในสระอโนดาต (สระทีร่ วบรวมน้ าจากแม่น้ าศักดิ ์สิทธิ ์ของอินเดีย คือ คงคา ยุมนา เนรัญชลา สินธุ
และพรหมบุตร) แต่ปัจจุบนั น้าในสระได้ตน้ื เขินไปหมดแล้ว จึงไม่เห็นว่าสร้างอยูก่ ลางสระน้ าเช่นใน
อดีต .....จากนัน้ นาท่านขึน้ สู่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 9
ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็ นปราสาทบนเนินเขาทีส่ ร้างด้วยหินทราย เดิมทีน่ ่เี ป็ นศูนย์กลาง
เมือง พนมบาแค็งนี้เป็ นเทวะสถานจากพืน้ ราบถึงยอดเขาเป็ นปราสาทขึน้ ไป 15 ชัน้ โดยชัน้ บนสุดมี
ปรางค์ประธานอยูต่ รงกลางฐานหินทรายทัง้ 5 ชัน้ และเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงามมาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Lotus (5) เซ็ตเมนูอาหารไทย + จีน
ทีพ่ กั : LUCKY ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ANGKOR ERA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
บันทายสรี – ปราสาทตาพรหม – ตลาดปซาจ๊ะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (6) นาท่านเดินทางเทีย่ ว
ชม ปราสาท บันทายสรี (Banteay Srey) หรือชื่อเดิมว่า อิ ศวรปุ
ระทีป่ รากฏอยูใ่ นศิลาจารึก สร้างขึน้ ประมาณ พ.ศ. 1510 โดย
คุรยุ ชั ญวราหะ เสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันปราสาท
แห่งนี้มที บั หลังทีส่ มบูรณ์ทส่ี ุด แม้จะเป็ นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนคร
วัดก็ตาม สร้างขึน้ ด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด สลักลวดลวย
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สวยงาม ปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม จึงได้รบั การยกย่อง
จากชาวฝรังเศสว่
่
า รัตนชาติ ศิลปะแห่งขอม .....เดินทางชม
ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึน้ เพื่อถวายแก่พระราชมารดา ตามแบบ
เขมรในยุคสุดท้าย ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมทีถ่ ูกสร้าง
ขึน้ มาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ชมความยิง่ ใหญ่ของ พลัง
ธรรมชาติเหนือพลังของมนุ ษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กบั รากไม้ตลอดการเยีย่ มชม......ให้ท่านได้อสิ ระ
กับการซือ้ สินค้าของฝากของทีร่ ะลึกที่ตลาดปซาจ๊ะ(Phasar Ja Market) หรือตลาดต้นโพธิ ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารนาท่านไปยังสนามบิน... เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ออกเดินทางกลับโดยเทีย่ วบินที่ FD 615
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

***************************************************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
โรงแรม
จานวนคนเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 -12 ปี
พัก กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
LUCKY ANGKOR HOTEL
http://www.luckyangkor.com
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
ANGKOR ERA HOTEL
https://angkorera.com/
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

พัก
เดี่ยว
เพิ่ ม

2-4 คน

9,900

9,900

1,500

5-9 คน

8,800

8,800

1,500

2-4 คน

12,700

12,700

3,000

5-9 คน

11,600

11,600

3,000

้ ้ในชว่ งวันหยุดเทศกาล, คริสต์มาส และ ชว่ งวันปี ใหม่
หมายเหตุ : ราคานีไ
้ ม่สามารถใชได

เงื่อนไขของแพ็คเกจนี้

แพ็คเกจนี้สาหรับเริม่ ต้นเดินทางด้วยกัน 2 ท่านขึน้ ไป

แพ็คเกจนี้ ลูกค้าเดินทางด้วยตัวเอง ไม่มหี วั หน้าทัวร์ดแู ลในระหว่างการเดินทาง

มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น (สื่อสารด้วยภาษาไทย/ หรืออังกฤษ)รอรับที่สนามบิ นเสียมเรียบ และดูแลทุกท่าน
จนจบรายการทัวร์และนาส่งท่านที่สนามบิ นเสียมเรียบเพื่อเดิ นทางกลับประเทศไทย
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อัตรานี้ รวม
1.
โรงแรมทีพ่ กั 2 คืน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว หรือ 5 ดาว ตามทีเ่ ลือก (พักห้องละ 2- 3 ท่าน)
2.
ค่าอาหาร 7 มือ้ ตามรายการ
3.
ค่ารถนาเทีย่ วตามรายการ
4.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วของเสียมเรียบ (ใช้บตั รเข้าชมแบบ 3 วัน)
5.
ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
U

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด
2.
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
3.
ค่าธรรมเนียมวีซ่า on Arrival 35 USD / ท่าน (กรณี เป็ นชาวต่ างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย)
4.
ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สาหรับผูถ้ อื หนังสือเดนนทางต่างด้าว
5.
ค่าทนปไกด์ทอ้ งถนน่ และพนักงานขับรถ คนละ 50 บาท/วัน ต่อท่าน
6.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
7.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า On Arriaval (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย)

หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ ากว่า 6 เดือน

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ รูปภาพสีเท่านัน้ และต้องเป็ นภาพทีถ่ ่ายไม่เกิน 6 เดือน
โดยอัดด้วยกระดาษสาหรับถ่ายภาพเท่านัน้

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า 35 USD / ท่าน
U

ข้อห้ามของรูปถ่ายสาหรับขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา
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 4,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 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 10 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. หากท่านถูกปฏนเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผนดชอบของบรนษทั ฯ บรนษทั ฯขอสงวนสนทธน ์ไม่คนื เงนนให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวนสยั เช่น ภัยธรรมชาตนต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปั ญหาอันเนื่องมาจาก
สุขภาพส่วนบุคคล
3. ค่าบรนการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบรนษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมนได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บรนการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรนการคืนไม่ได้
4. กรณีทม่ี กี ารยกเลนกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบรนษทั ฯ ขอสงวนสนทธน ์ไม่คนื ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สนน้ ทุกกรณี
เว้นแต่ทางบรนษทั จะได้รบั เงนนมัดจาคืนจากบรนษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงนน
ค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดน ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
และบรนษทั ฯ
ขอสงวนสนทธน ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกนดเหตุหรือสุดวนสยั
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน

