วันแรก

กรุงเทพฯ - พนมเปญ – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ

05.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก Terminal 1 Gate 4 Row 5 เคาน์เตอร์สาย
การบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES (QD) เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
เรื่อง เอกสาร สัมภาระ ให้แก่ท่านและคณะ
นาคณะเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา โดยสายการบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES เที่ยวบิน QD682
ถึง สนามบินกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา แวะรอต่อเครื่องบิน
ออกเดินทางสู่...เสียมเรียบ โดยสายการบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES เที่ยวบิน QD673
ถึ ง สนามบิ น เสี ย มเรี ย บ แล้ว น าท่ า นรับ ประทาน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านสักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่ งศักดิ์ สิท ธิ์
คู่ บ ้านคู่ เมื อ ง ชมพระราชวังเจ้า สี ห นุ แล้ว น าท่ า นชม
ศูนย์ศิลปาชีพ ของเมืองเสียมเรียบ เป็ นสถานที่ฝึกและ
อบรมช่ างแกะสลัก ชมการแกะสลัก หิ น ทองแดง เงิ น
และไม้แ กะสลั ก อิ ส ระให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้
ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวประมงพื้ นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
รับประทานอาหารที่รา้ นอาหารท้องถิ่น พร้อมชม การแสดงชุดระบาอัปสร ศิลปะพื้ นบ้านที่สวยงาม
และการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นความทรงจา
โรงแรม ดารารังสี อังกอร์ โฮลเทล เสียมเรียบ หรือเที่ยบเท่าห้องพักระดับ 4 ดาว เชิญท่านพักผ่อน
ตามอัธยาศัย

08.20 น.
09.15 น.
11.30 น.
12.10 น.
บ่าย

เย็น
ที่พกั

วันที่สอง

ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ ปราสาทบัน ทายสรี ซึ่ งสร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้า
ราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนู นตา่ อย่าง
งดงาม ชมโคปุ ระหรือซุ ม้ ประตูที่ มีลวดลายที่ สวยงามมาก จ าหลัก
เป็ นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์
เสรย แปลว่า ป้ อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลัก
หินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นาท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้ มบายน”
เป็ นศูนย์กลางของนครธมเป็ นสุ ดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม
คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะ
แกะเป็ นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุ ขความ
ทุกข์ของประชาชน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดิ นทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่ สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ อ
อุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยูใ่ นเขาวงกต
เดินทางสู่ มหาปราสาทนครวัด หนึ่ งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใน
รอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนู นตา่ ที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่ง
แกะสลักเป็ นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น การยกทัพ ของชาว
ขอม,ภาพการกวนเกษี ยรสมุทร
รับ ประทานอาหารเย็ น ที่ ภัต ตาคาร หลังอาหารเชิ ญ ท่ า นเดิ น เล่ น
เลือกซื้ อของฝาก ที่ ไนท์มาร์เก็ต ตามอัธยาศัย
โรงแรม ดารารังสี อังกอร์ โฮลเทล เสียมเรียบ หรือเที่ยบเท่าห้องพักระดับ 4 ดาว เชิญท่านพักผ่อน
ตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย

เย็น
ที่พกั

วันที่สาม

ช้อปปิ้ งตลาดเก่า – พนมเปญ - สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาทุกท่าน ช้อปปิ้ งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)
ให้ท่านเลือกซื้ อของฝากอาทิ ผ้าพื้ นเมือง, เสื้ อยืดลายนครวัด,ผ้าพันคอ, ปลากรอบ จนสมควรแก่เวลา
แล้วนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
รับประทานอาหารกลางวันแบบ Set Box
ออกเดินทางจากเสียมเรียบ โดยสายการบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที่ QD666
ถึ ง กรุ ง พนมเปญ แล้ว น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พระราชวัง หลวงวัง เขมริ น ทร์ ซึ่ ง เป็ นที่ ป ระทั บ ของ
พระมหากษัตริย ์ ชมวัดคู่วงั คือ วัดพระแก้ว สักการะพระเจดียเ์ งิน จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติของกัมพูชาภายในเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ล้าค่าของกัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าที่สุดราว 1,500 ปี
จนถึงศิลปะสมัยบายนเมื่อ 800 ปี ที่ผ่านมา ชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ าบาสักหน้าพระราชวัง ซึ่งเป็ นที่
พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แล้วเดินทางสู่ วัดพนม ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ
จากนั้ นน าท่ า นชมบรรยากาศของห้อ งขัง ยุ ค เขมรแดงเรื อ งอ านาจที่ คุ ก โตนแสลง ย้อ นรอย
ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุช์ าวเขมร สมัยเขมรแดงครอง
ความยิ่งใหญ่ แล้วนาท่าน ชมอนุ สาวรียอ์ ิสระภาพ ที่สร้างเพื่อเป็ นอนุ สรณ์สมัยเมื่อครั้งได้รบั เอกราช
จากฝรัง่ เศส

12.00 น.
12.55 น.
13.35 น.

เย็น
22.05 น.
23.05 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร แล้วเดินทางสู่สนามบิน
นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที่ QD695
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมี ก ารเปลี่ ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

28-30 กรกฎาคม 2560
12 - 14 สิงหาคม 2560
18 - 20 สิงหาคม 2560
25 - 27 สิงหาคม 2560
8 - 10 กันยายน 2560
15 - 17 กันยายน 2560
22 - 24 กันยายน 2560
6 – 8 ตุลาคม 2560
13 - 15 ตุลาคม 2560
21 - 23 ตุลาคม 2560

10,999
10,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

10,999
10,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

10,999
10,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

-ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับสายการบิน JC INTERNATIONAL AIRLINES
-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่
-ไกด์ทอ้ งถิ่น
-ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
-ค่าที่ พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมดารารังสี อังกอร์ โฮลเทล เสียมเรียบ ห้องพัก
ระดับ 4 ดาว
-ประกันชีวิต 1,000,000 / อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม -ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศกัมพูชา สาหรับต่างชาติ (20 USD)
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
-ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนื อจากรายการที่ระบุไว้
อัตราค่าบริการรวม

• ทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น ท่านละ 200 บาทต่อคน รวมเป็ น 600 บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็ นกาลังใจกับ
คนพื้ นที่เป็ นสินน้ าใจของลูกค้า)
• สิ่งที่ควรนาติดตัวไปด้วย รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว
✓ เงื่อนไขการชาระเงิน ชาระมัดจา 5000 บาท พร้อมส่งหน้าหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือชาระก่อนการ
เดินทาง 20 วัน
*** รายการทัวร์นี้เป็ นราคาทัวร์โปรโมชั ่น ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น *****

