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   ศาลเจา้เจ๊กเจา้จอม ทะเลสาบโตนเล ปราสาทบนัทายสร ี
        นครวัด นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม  
          ปราสาทพนมบาเค็ง ระบ าอปัสรา ตลาดซาจ๊ะ 
 

ไขความลบัเสยีมราฐ แหลง่มรดกโลกแหง่กมัพชูา 
เยอืนนครวดั อดตีมหาปราสาทอนัยิง่ใหญ ่สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
เทีย่วหมูบ่า้นลอยน า้ และชมพระอาทติยต์กทีท่ะเลสาบโตนเล 

ส ารวจตลาด เลอืกซือ้ของขวญัของทีร่ะลกึ 
รืน่รมยก์บัโชวร์ะบ าอปัสรา และดนตรพีืน้บา้น 

ก าหนดการเดนิทาง  22-24 ต.ค.| 3-5 ธ.ค. 
 

วนัทีห่นึง่: กรงุเทพฯ-อรญัประเทศ-ปอยเปต-เสยีมราฐ-ศาลเจา้เจก๊เจา้จอม-
ทะเลสาบโตนเล-ระบ าอปัสรา 

วนัทีส่อง: ปราสาทบนัทายสร-ีนครวดั-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาท
ตาพรหม-ปราสาทพนมบาเค็ง 

วนัทีส่าม: ตลาดซาจ ๊ะ -หมู ่บ า้นแกะสลกัห นิทราย -ปอยเปต -อรญั
ประเทศ-กรงุเทพฯ 
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วนัแรก   กรงุเทพฯ-อรญัประเทศ-ปอยเปต-เสยีมราฐ-ทะเลสาบโตนเล-ระบ าอปัสรา 

0430 คณะพรอ้มกันบรเิวณจุดนัดหมาย (ปั้ม ป.ต.ท. บนถนนวภิาวด-ีรงัสติ ตรงขา้ม ม.หอการคา้
ไทย) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก จากนัน้เดนิทางสู ่อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 
ดว้ยทางหลวงหมายเลข 304 ไปทางฉะเชงิเทรา พนมสารคาม และเลีย้วขวาทีก่บนิทรบ์รุไีปตามทาง
หลวงหมายเลข 33 ระยะทางโดยประมาณ 210 กม 

0900 เดนิทางถงึอรญัประเทศ เมอืงชายแดนตะวันออกของไทยทีต่ดิกับ ต.ปอยเปต อ.อรูช์เรา จ.บันเตยี
เมยีนเจย เจา้หนา้ที่น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงขา้มสูก่ัมพูชา และเปลีย่นไปใชร้ถบัสปรับ
อากาศทอ้งถิน่ซึง่จะน าทา่นเดนิทางสูเ่สยีมราฐ (150 KM) ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 2 ชัว่โมงเศษ ถนน
หนทางสะดวกสบาย ใหท้า่นไดพั้กผอ่นอริยิาบถตามอธัยาศยั  

เทีย่ง    รับประทานอาหารในภตัตาคาร  
บา่ย     ไปสักการะศาลเจา้เจ๊ก-เจา้จอม สิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมือง และเดนิทางไปทะเลสาบโตนเล 

ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ชมวถิชีวีติชาวประมง ชาวบา้นทีอ่าศัยอยู่
ในบา้นไมบ้นเสาไมส้งูๆ ทีปั่กลงในน ้าและคา้ขายกนัทางเรอื 

ค า่ รับประทานอาหารในภัตตาคาร (บฟุเฟต)์ และชมการแสดงนาฏศลิป์ หนึง่ในนัน้มกีารแสดงระบ าอปัสรา
เป็นไฮไลท ์ซึง่เกดิจากภาพจ าหลักที่ปรากฏอยู่รอบๆ ปราสาทนครวัด เป็นรูปนางอัปสรร่ายร าใน
ทา่ทางทีต่า่งๆ กัน แสดงใหเ้ห็นถงึศลิปะการร่ายร าของเขมรนัน้มมีายาวนานเคยีงคูก่ับตัวปราสาทที่
สงา่งาม 

 เขา้ทีพั่ก Dara Reangsey Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัทีส่อง  ปราสาทบนัทายสร-ีนครวดั-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทพนมบาเค็ง 

เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 
  น าคณะสูป่ราสาทบนัทายสร ีปราสาททีม่คีวามงดงามมากกวา่ปราสาทใดๆ ในกมัพชูา สรา้งขึน้จาก

หนิทรายสชีมพ ูแกะสลกัลวดลายอยา่งละเอยีด ออ่นชอ้ย สวยงาม จากนัน้ไปชมเมอืงนครธม เมอืง
พระนครหลวงในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ชมปราสาทบายน ซึง่ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมไดป้ฏวิตั ิ
รปูแบบของการสรา้งปราสาทแบบเดมิๆ ไปอยา่งสิน้เชงิ ดว้ยพระเจา้ชยัวรมนัที ่ 7 ทรงเลือ่มใสใน
พระพทุธศาสนานกิายมหายาน จงึไดเ้ห็นหนิทรายขนาดใหญส่ลกัเป็นรปูพระพักตรข์องพระโพธสิตัว์
อวโลกเิตศวรในลกัษณะทีส่ายตามองต า่ลงมาพรอ้มกบัรอยยิม้ทีเ่ป่ียมไปดว้ยเมตตาอยูท่ัว่ปราสาท 
นับไดม้ากกวา่ 200 พระพักตร ์

เทีย่ง     รับประทานอาหารภตัตาคาร  
บา่ย     น าทา่นสูป่ราสาทตาพรหม ภาพของตน้ไมข้นาดใหญป่กคลมุตวัปราสาทหนิ คงไมม่ใีครไมเ่ห็นใน

รปูภาพของปราสาทตาพรหมมากอ่น ตวัปราสาทนัน้สรา้งโดยพระเจา้ชยัวรมนัที ่ 7 เพือ่อทุศิใหก้บั
พระมารดา จดุเดน่คอืตน้สะปงทีข่ ึน้ปกคลมุโบราณสถานมาเป็นเวลานาน และยงัเคยเป็นสถานทีถ่า่ย
ท าภาพยนตรเ์รือ่ง Lara Croft: Tomb Raider เมือ่ปีค.ศ.2001 อกีดว้ย จากนัน้น าทา่นสูป่ราสาท
นครวดั เดนิผา่นสะพานขา้มคเูมอืงทีส่รา้งดว้ยหนิศลิาแลงแผน่ใหญว่างเชือ่มกนัเขา้ไปยงัตวั
ปราสาท จนตอ้งจนิตนาการวา่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้ ทีย่งัไมม่เีทคโนโลยแีละเครือ่งจักรอนัทนัสมยัอยา่ง
ในปัจจบุนั แลว้กอ้นหนิขนาดใหญพ่วกนี ้ เคลือ่นตวัมากอ่เกดิเป็นปราสาทหนิทีย่ ิง่ใหญไ่ดอ้ยา่งไรกัน 
เดนิผา่นไปจนถงึก าแพงชัน้นอกทีม่ภีาพแกะสลกัของเทพอปัสรา ซึง่ชาวขะแมรย์กยอ่งนางอปัสราให ้
เป็นเทพธดิาผูด้แูลศาสนสถานและเป็นเทพธดิาแหง่ความดงีาม แตล่ะนางก็ลอ้นอยูใ่นเครือ่งแตง่กาย
ทีง่ดงามและทา่ทางออ่นชอ้ย กอ่นจะเขา้สูต่วัปราสาทนครวดัอนัยิง่ใหญท่ีม่ปีรางค ์ 5 ยอด สมกบั
ประโยคอมตะทีว่า่ See Angkor and Die ของอาโนลด ์ ทอยนบ์ ี นักประวตัศิาสตรช์าวองักฤษ ซึง่
แปลเป็นไทยวา่ เมือ่ไดเ้ห็นปราสาทนครวดัแลว้จะนอนตายตาหลบั และไปปิดทา้ยโปรแกรมของวนัที่
ปราสาทพนมบาเค็ง เทวสถานในศาสนาฮนิดลูทัธไิศวนกิาย ถอืวา่เป็นศนูยก์ลางของเมอืงพระนคร
ในสมยัพระเจา้ยโศวรมนัที ่ 1 และดว้ยความทีต่วัปราสาทสรา้งอยูบ่นยอดเขาท าใหก้ลายเป็นสถานที่
ชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงเสยีมราฐ 

ค า่     รับประทานอาหารในภตัตาคาร  
 เขา้ทีพั่ก Dara Reangsey Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
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วนัทีส่าม  ตลาดซาจะ๊-ปอยเปต-อรญัประเทศ-กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นสูต่ลาดซาจะ๊ ตลาดเกา่แกท่ีม่อีาคารรา้นคา้ทีส่รา้งในยคุทีฝ่ร่ังเศสปกครอง พวกตกึ
อาคารจงึออกไปทางแนวยโุรป ในตลาดมขีายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืง ดา้นหนา้ตลาดจะเป็น
พวกของแหง้จากโตนเลสาบ เชน่ ปลากรอบ ปลายา่ง ปลาแดดเดยีว กนุเชยีง ปลารา้ ปลาหมกัชนดิ
ตา่งๆ ลกึเขา้ไปดา้นในจะเป็นตลาดสด ขายพวกพชืผัก ผลไมต้า่งๆ บางอยา่งก็น าเขา้จากเมอืงไทย  

เทีย่ง     รับประทานอาหารในภตัตาคาร  
บา่ย เดนิทางกลบัสูด่า่นชายแดนปอยเปต-อรัญประเทศ แวะพักชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิทราย ทีข่ ึน้ชือ่

ของกมัพชูาซึง่แกะสลกัหนิทรายไดส้วยงามทีส่ดุ 
1600  ถงึดา่นปอยเปต มเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นปลอดภาษีทีฝ่ั่งปอยเปต จากนัน้ผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและกลับสู ่ อ.อรัญประเทศ หากมเีวลาอสิระใหท้า่นชอ็ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่ลาด
โรงเกลอื แหลง่จ าหน่ายสนิคา้มอืสองทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย เป็นตลาดการคา้ชายแดนภาค
ตะวนัออกทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย มสีนิคา้นานาชนดิใหเ้ลอืกมากมาย โดยเฉพาะพวกเสือ้ผา้ 
กระเป๋า และรองเทา้ 

1700 ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ ผา่นเสน้ทางเดมิ 
2100 ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ/่ 
เด็กพกักบัผูใ้หญ ่

เด็ก  
เสรมิเตยีง 

เด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

22-24 ต.ค. 59 5,800.- 5,800.- 5,800.- 1,500.- 

3-5 ธ.ค. 59 5,800.- 5,800.- 5,800.- 1,500.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่รถบสัปรับอากาศรับสง่ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-อรัญประเทศ-กรงุเทพฯ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดงัทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 บาทท ัง้ทรปิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทวัร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ กรณีตา่งชาตทิีต่อ้งท าวซีา่  
 คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลงั 

เอกสารในการเดนิทาง และยืน่วซีา่ 
**หนงัสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งยืน่วซีา่เมือ่เขา้ประเทศกมัพชูา สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั** 

 ใชห้นังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย 
การส ารองทีน่ ัง่ 

 กรอกรายละเอยีดในใบส ารองทีน่ั่ง และสง่อเีมลหรอืแฟกซก์ลบัมาทีบ่รษัิท  
 แนบส าเนาหนังสอืเดนิทางมาพรอ้มกบัใบส ารองทีน่ั่ง 

การช าระเงนิ 
 มดัจ า ทา่นละ 3,000 บาท เมือ่มกีารยนืยนัการเดนิทางของกรุ๊ป 
 ช าระยอดเต็มกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วนัท าการ 
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การเปลีย่นแปลงและการยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัท าการ ไมร่บิเงนิมดัจ า 
 ยกเลกิกอ่นเดนิทางภายใน 14 วนัท าการ ไมค่นืเงนิท ัง้หมด 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอืน่ๆ 
 เด็ก หมายถงึ เด็กทีม่อีายตุัง้แต ่2 ขวบขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 12 ขวบ 
 กรุ๊ปยนืยนัการเดนิทางตามราคาทีร่ะบ ุเมือ่มผีูเ้ดนิทางครบ 30 ทา่นขึน้ไป  
 อตัราคา่บรกิารคดิค านวนจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุัน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นราคาค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ ค่าประกันวนิาศภัย 
ภาษีสนามบนิ หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัเดนิทาง 

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้เมอืง ออกเมอืง ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิท ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้
คณะทัวรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดไ์มส่ามารถรอทา่นได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตวัแทนบรษัิทจะท าหนา้ทีป่ระสานงานชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง  ๆทีเ่กดิ
เหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 ในระหวา่งทอ่งเทีย่วนี้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้
 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกับทางบรษัิท เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทไดช้ าระใหก้ับบรษัิท

ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตุอันใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตาม
รายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืเงนิไมไ่ด ้

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง หากมผีูร้่วมเดนิทางในคณะทัวรไ์มค่รบ
ตามทีก่ าหนดไว ้

 บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ 
ท ัง้นีอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรเ์ป็นส าคญั 


