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กาหนดการเดินทาง ปี 2560

วัน แรก

กรุงเทพ – ด่ านอรัญประเทศ – เสี ยมเรียบ – เจ้ าเจก เจ้ าจอม – Angkor National Museum – ระบาอัปสรา

02.30 น.

คณะพร้ อมกัน บริเวณ ณ จุดนัดหมาย มหาลัยราชภัฏพระนคร บริเวณ หน้ าร้ านสะดวกซื้ อ เซเว่ น เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับ
ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
หน้ าที่ 1
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03.00 น.
06.30 น.
08.00 น.

กลางวัน

บ่ าย

คา่

ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เดินทางถึง อรัญประเทศ บริการอาหารเช้ า ณ ร้ านไม้เมือง ข้ าวต้มกุ้ย พร้ อมชากาแฟ
เ ดิ น ท า ง สู่ ห น้ า ด่ า น อ รั ญ ป ร ะ เ ท ศ เ จ้ า ห น้ า ที่ ค อ ย อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก เ รื่ อ ง เ อ ก ส า ร
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองข้ ามด่ านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นาท่ านขึ้นรถปรับอากาศท้ องถิ่นเดินทางสู่ เมืองเสี ยม
เรียบระยะทาง 154 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร RED CRAB SEAFOOD RESTAURANT
รายการอาหาร ต้มยารวมมิตร – ผัดผักบุ้ง – ยาวุ้นเส้ น – ไข่ เจียวกุ้ง – ออส่ วน – ผัดกระเพราไก่ – ปลาราดพริก – หอยลายผัด
นา้ พริกเผา – คน้ าหมูกรอบ

นาท่าน สักการะ ศาลเจ้ าเจ๊ ก – เจ้ าจอม สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมือง ชมพระราชวังพระเจ้าสี หนุ จากนั้นชม Angkor National
Museum เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาโบราณคดี การเก็บรักษาและนาเสนอ สิ่ งประดิษฐ์ Angkorian และให้ขอ้ มูลและการศึกษา
เกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมของ อารยธรรมขอม ที่มี การสะสมส่ วนใหญ่ในช่วง อาณาจักรเขมร ประมาณศตวรรษที่ 9 ถึง
ศตวรรษที่ 14 สิ่ งประดิ ษฐ์ที่ถูก ค้นพบในบริ เ วณนี้ และรอบ ๆโบราณสถาที่เมืองอังกอร์ และที่ใกล้เคี ยง พิพิธภัณฑ์ต้ งั อยู่ ใน
Vithei Charles de Gaulle เลขที่ 968 , เสี ยมราฐ กัมพูชา ทางระหว่าง เมือง เสี ยมราฐไปยังถนน ที่นาไปสู่ ทางตอนเหนือของ นคร
เมืองโบราณ จากนั้นนา ทุกท่านเข้าที่พกั TREASURE AOSIS HOTEL 4****
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร TONLE MEKONG RESTAURANT บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ พร้ อมชมโชว์ ระบาอัปสรา หลัง
อาหารอิสระกับการเดินเล่นทีไ่ นท์มาร์ เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

หน้ าที่ 2
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วัน ที่สอง

บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ ัก
จากนั้น นาคณะสู่ ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหิ น
ทรายสี ชมพูแกะสลักภาพนู นต่าอย่างงดงาม ชมโคปุระหรื อ ซุ ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงาม
มาก จาหลักเป็ นรู ปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรี ยกว่า “บันเตียเ์ สรย” แปลว่า
ป้อ มสตรี ซึ่ งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหิ นในรู ปต่ าง ๆ จากนั้นเดินทางสู่
“มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหิ นทรายนู นต่า
ที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งแกะสลักเป็ นเรื่ องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ
การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็ นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่ ง
มหัศจรรย์แห่ งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร PKACHOK RESTAURANT

กลางวัน

บ่าย

เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาของพระองค์ ชม
ต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดู ลึก ลับเหมือ นอยู่ในเขาวงกตและโชว์ในความเป็ น
ธรรมชาติอนั งดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร
ธม นาท่ านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส “รอยยิ้มบายอน” เป็ น
ศูนย์กลางของนครธมเป็ นสุ ดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่ งโรจน์ คือ
ในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะ
หน้ าที่ 3
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เป็ นเทวพัก ตร์ พระโพธิ สัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุ ข ความทุกข์ของประชาชนทัว่ อาราจัก รแนะนาท่านเชม
ระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่ องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบตั ิขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร CYSTAL RESTAURANT
จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พกั TREASURE AOSIS HOTEL 4****

คา่

วัน ที่สาม

ช้ อปปิ้ งที่ตลาดซาจ๊ ะ – ปอยเปต - ด่ านอรัญประเทศ - กรุงเทพมหานคร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม แล้วดาเนินการเช็คเอาท์
จากนั้นให้ท่าน ช้ อปปิ้ งที่ตลาดซาจ๊ ะ(ตลาดเก่ า) ให้ท่านเลือกซื้ อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือ ง, เสื้ อยืดลายนครวัด และลายต่างๆ
ผ้าพันคอ ภาพวาด ภาพแกะสลัก ปลากรอบ ปลาแห้ง และกุนเชียง จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือโดยแวะ หมู่บา้ นแกะสลักหิ น
ทราย ที่ข้ ึนชื่อของกัมพูชา เป็ นผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่าเช่น พระพุทธรู ป เทวรู ป รู ปปั้ นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และนางอัปสร
เป็ นต้น การจัดจาหน่ายในราคากันเอง
บริการอาหารกลางวัน ณ RED CRAB SEAFOOD RESTAURANT
จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ ชายแดน
เดินทางถึง อ.อรัญประเทศ
เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร พร้อมความประทับใจ

กลางวัน
บ่ าย
15.30 น.
20.30 น.

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>

ตาราง วันเดินทาง ราคา นครวัด นครธม พักโรงแรม 4 ดาว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว

21 ตุลาคม 60 23 ตุลาคม 60

9,789

9,789

8,789

2,000

30 ธันวาคม 60 1 มกราคม 61

10,789

10,789

9,789

2,500

** กรณีผ้ ทู ่ถี อื หนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,500.- บาท / ท่าน **
อัตราค่าบริการรวม
ค่าห้องพักจานวน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
หน้ าที่ 4
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ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
ค่ายานพาหนะเดินทางไป – กลับ
ค่ายานพาหนะนาเที่ยวในกัมพูชา
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยายภาษาไทย
ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันชีวติ ( วงเงิน 1,000,000 บาท )
ค่าผ่านด่าน V.I.P กัมพูชา (ปอยเปต)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าวีซ่าเข้ าประเทศกัมพูชา 1500 บาท (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืน่ เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือนอกเหนือจากโปรแกรม
 ค่าพักห้ องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าทิป
ไกด์เขมร และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท

เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง ของผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง ของผู้ถอื หนังสือเดินทางต่างชาติ ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน ทาการ
เงื่อนไขการให้ บริการ
จานวนผู้เดินทางขั้นต่า 20 ท่าน
การจอง
มัดจาท่านละ 2,000.- บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 3,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคา

หน้ าที่ 5
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หน้ าที่ 6

