นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน
โดยสายการบินไทยสมาย WE
ไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท ต่อท่าน
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกัพพูชา - เสียมเรียบ - สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม - วัดใหม่ (ทุ่ง
สังหาร) - วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ - ตลาดซาจ๊ะ

วันที่2

ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ประสามบายน - ปรสาทตาพรหม - นครวัด - สนามบินกัพพูชา - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก
06.00 น.

07.45 น.

08.50 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ - เสียมเรียบ - สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม - วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) - วัดเพรียพรหม
รัตน์ - โตนเลสาบ - ตลาดซาจ๊ะ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์
เตอร์สายการบินไทยสมาย เจ้าหน้า ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็น
กันเอง
นําคณะเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน
WE588
รับประทานอาหารเช้า (1)บนเครื่อง
ถึง ประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมื องรับสัมภาระเรียบร้อย
จากนั้ น นํ า ท่า นขึ้ น รถปรั บ อากาศ เดิน ทางสู่ เ มื องเสี ย มเรีย บ นํ าท่ า น
สักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะ พระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะออง
จอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะและ
ขอพร ตามประวัติเล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
วันหนึ่งหลังจากไปทําบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และอาลัยกับลูกสาวทั้ง
สองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์
จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก จากนั้น
นําท่านชม วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร ) วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สําหรับทิ้งศพผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเขมรแดง จน
ต่อมามีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพื้นที่เดิม และนําเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิตมารวบรวม
จัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของครามสงครามเขมรแดง
ในอดีต วัดเพรียพรหมรัตน์ (Preah Prohm Rath) เป็นวัดสร้างใหม่ของกัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมี
พระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยกาบเรือของพระชื่อดังที่ชื่อว่า Preah Ang Chong Han Hoy ที่เป็นที่เคารพ
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เที่ยง
บ่าย

เย็น
พักที่

วันที่สอง
08.00 น.
09.00 น.

สักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตั้งแต่สมัย พ.ศ.1900ภายในโบสถ์มีพระประธานที่ถูกสร้างอย่าง
เรียบง่าย แต่ห ากเดินไปทางด้านหลั งพระองค์ใหญ่นั้น นักท่องเที่ยวก็จะได้พบพระนอน ที่นอนซ่อนตัวอยู่
ด้านหลังอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะ
แบบใหม่ที่ศิลปินแนวใหม่ของกัมพูชาสร้างสรรค์ขึ้นมีเอกลักษณ์แตกต่างตรงเล่นความนูนต่ําที่ยื่นออกมาจากฝา
ผนังให้ดูมีมิติมากขึ้น
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ณ ภัตตาคารบริการเมนูบุฟเฟต์
นําท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือ ชมภาพวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
จากนั้น จากนั้นนําทุกท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าทอ ของ
ฝากพวกพวงกุญแจและอื่นๆ เครื่องเงิน อัญมณี นอกจากการซื้อของฝากแล้ว ท่านลองชิมปาเตที่มีขายอยู่ทั่วไป
ในเมืองเสียมเรียบ
****อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนาทานที่ตลาดกลางคืน PUP STREET****
โรงแรม Holy Angkor Hotel / Sovanmealea Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ประสามบายน - ปรสาทตาพรหม-นครวัด
รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นําท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัย
พระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง
สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก ภาพนูนสูงได้อย่างสวยงาม
มาก จากนั้นนําท่านชม ปราสาทบันทายสําเหร่ (Banteay Samrei)
สร้ างขึ้น ในรั ช สมั ย พระเจ้ าสุ ริ ย วรมันที่ 2 องค์ ปราสาทคล้ ายกั บ
ปราสาทหินพิมาย และนําท่าน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างใน
ปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุท ธศาสนา เป็นปราสาทที่
สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มากพอสมควร นําคณะ เดินทางสู่
เมืองพระนครธม นําท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอด
ปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทว
พักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่
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เที่ยง

สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะ
ปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขา
วงกต
**อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย แนะนาร้าน ANGKOR CAFÉ ARRY KHMER REACH ANGKOR
เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ํา
ที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวน
เกษียรสมุทร

ส่วนท่านใดที่สนใจกิจกรรมในการขึ้นบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็นบอลลูนที่
อยู่กับที่ จะขับเคลื่อนขึ้นลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นดิน ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาร 10-15 นา
ที่ ก็ลงกลับคืนสู่พื้นดิน สถานที่อยู่บริเวณถนนตรงทางเข้าปราสาทนครวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ
800 เมตร แนะนาให้ชมตอนเย็นจะได้รูปภาพที่สวยกว่า เพราะดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศตะวันตกแล้ว รับรอง
ว่าท่านจะได้รูปภาพที่สวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอน
***ค่าใช้จ่ายในการขึ้นบอลลูน ท่านละ 1,000 บาท ***
(การขึ้นบอลลูน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิดให้บริการจ้า)

21.25 น.
22.30 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE591 บริการอาหาร(4)บนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ต่คานึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
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อัตราค่าบริการต่อท่าน
(งดแถมกระเป๋า)

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า
12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ากว่า
12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

ราคาทารก
0-2ปี

9-10 ธ.ค 61

9,999

9,999

9,999

3,000

1,000

22-23 ธ.ค 61

8,555

8,555

8,555

3,000

1,000

29 - 30 ธ.ค 61

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

30 - 31 ธ.ค 61

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

31ธ.ค - 1ม.ค 62

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

26-27 ม.ค 62

7,999

7,999

7,999

3,000

1,000

18-19 ก.พ 62

8,555

8,555

8,555

3,000

1,000

9-10 มี.ค 62

7,999

7,999

7,999

3,000

1,000

23-24 มี.ค 62

7,999

7,999

7,999

3,000

1,000

30-31 มี.ค 62

7,999

7,999

7,999

3,000

1,000

6-7 เม.ย 62

9,555

9,555

9,555

3,000

1,000

13-14 เม.ย 62

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

14-15 เม.ย 62

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

15-16 เม.ย 62

10,888

10,888

10,888

3,000

1,000

4-5 พ.ค 62

8,555

8,555

8,555

3,000

1,000

18-19 พ.ค 62

8,555

8,555

8,555

3,000

1,000

25-26 พ.ค 62

8,555

8,555

8,555

3,000

1,000

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

คาแนะนา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
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หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลัง
จากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
อัตราค่าบริการรวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินไทยสไมล์
-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่
-ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
-ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 1 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอร์กรีน หรือ เทียบเท่า
-ประกันชีวิต 1,000,000 / อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม -ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สําหรับต่างชาติ (20 USD)
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
-ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
 ทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็นกาลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้าใจของลูกค้า)
 ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
สิ่งที่ควรนาติดตัวไปด้วย รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 36 ชั่วโมงนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
***** รายการทัวร์นี้เป็นราคาทัวร์โปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น *****

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS140918

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+
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