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          ซัว สะ ได .. อังกอร์ 3วัน  
ชมมหาปราสาทนครวดั – เมืองพระนครธม   ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม 

ปราสาทสีชมพูบันทายสรี – ล่องเรือโตเลสาบ 
3 วนั 2 คืน   (เดนิทางไป-กลบัทางรถปรับอากาศ) 

พเิศษ !!!  สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า  
วนัแรก   กรุงเทพฯ - ปอยเปต  –  เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ 
04.00 น. พร้อมกนัณจุดนดัเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้    
09.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแกว้ เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัใหก้ารตอ้นรับน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองขา้มด่านสู่  ปอยเปต ประเทศกมัพูชา น าท่านข้ึนรถปรับอากาศทอ้งถ่ินเดินทางสู่เมือง 
เสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง  

เที่ยง     บริการอาหารเท่ียงท่ีหอ้งอาหาร  จากนั้น สกัการะ  ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง ชมพระราชวงัเจา้สี
หนุ  น าท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนยใ์หท่้านไดล่้องเรือชมภาพวิถีชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวประมงพ้ืนเมืองเขมรท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบ 

  เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต ์แบบอนิเตอร์เนช่ันแนล พร้อมชม การแสดงชุดระบ าอปัสร  ศิลปะ
พ้ืนบา้นท่ีสวยงามและการแสดงอ่ืนอีกมากมายใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นความทรงจ า  
เชิญทุกท่านเขา้ท่ีพกัและพกัผอ่นตามอธัยาศยั  ณ  โรงแรม  Smilling Angkor Hotel 4 * หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง  ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวดั  -เขาพนมบาเคง็ 
เช้า   บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกัน าคณะสู่ปราสาทบันทายสรี ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ราเชนทรวร

มนั  สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูแกะสลกัภาพนูนต ่าอยา่งงดงามชมโคปุระหรือซุม้ประตูท่ีมีลวดลายท่ีสวยงามมาก 
จ าหลกัเป็นรูปพระอิศวรทรงชา้งเอราวณั  ในภาษาเขมร เรียกวา่ “บันเตย์เสรย” แปลวา่ ป้อมสตรี ซ่ึงท่านๆจะไดช้ม 
ความงามในการแกะสลกัหินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม น าท่านเขา้ชม ปราสาทบายน สัมผสั”รอยยิม้
บายน”เป็นศูนยก์ลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยคุเส่ือมคือในรัชสมยัของเจา้ชยัวรมนัท่ี 7ยอด
ปราสาทขนาดยกัษทุ์กหลงัจะแกะเป็นเทวพกัตร์ 4 หนา้ หนัออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกขข์องประชาชน   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ท่ีสร้างโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพ่ืออุทิศ
ใหแ้ก่พระมารดา ชมตน้สะปงขนาดใหญ่ท่ีแผร่ากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลบัเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่               
“มหาปราสาทนครวดั”หน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในรอบพนัปีชมภาพแกะสลกัหินทรายนูนต ่าท่ีระเบียงคตทั้ง 4 
ดา้น ซ่ึงแกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทพัของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร จากนั้นเชิญ
ท่านข้ึน เขาพนมบาเค็ง  ชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยงามเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด 
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 เยน็       บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซ้ือของฝาก ท่ีไนทม์าร์เกต็   
ตามอธัยาศยั เชิญทุกท่านเขา้ท่ีพกัและพกัผอ่นอริยาบท ณ  โรงแรม Smilling Angkor Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  ช้อปป้ิงตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลกัหินทราย - ช้อปป้ิงตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ  
เช้า         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่าน 
  ช้อปป้ิงที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)  ใหท่้านเลือกซ้ือของฝากอาทิ ผา้พ้ืนเมือง, เส้ือยืดลายนครวดั,ผา้พนัคอ, ปลากรอบ = 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร โตนเลแม่โขงจากนั้นออกเดินทางกลบัสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหวา่งเสน้ทางให้

ท่านได ้ชมหมู่บ้านแกะสลกัหินทราย ท่ีข้ึนช่ือของกมัพูชาซ่ึงแกะสลกัหินทรายไดส้วยงามท่ีสุด 
16.00 น. ถึงด่านชายแดนน าท่านผา่นด่าน ไทย-กมัพูชา ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง   เชิญทุกท่านช็อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ท่ี 

 ตลาดโรงเกลือ มีสินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเทา้ เขม็ขดั ฯลฯ 
17.00 น.  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ    
21.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

ก าหนดการเดินทาง Join tour    
ราคาพเิศษ +สามล้อชมเมือง+นวดฝ่าเท้า 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่มเีตยีง 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

พกัโรงแรม Prum Bayon 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
9-11, 23-25 กย., 7-9 ,22-24 ตค., 

11-13,25-27 พย., 3-5,10-12,24-26 ธค. 59 
6,500 บาท/ท่าน 6,000 บาท/ท่าน 5,500 บาท/ท่าน 1,200 บาท  

พกัโรงแรม City angkor Hotel 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
9-11, 23-25 กย., 7-9 ,22-24 ตค., 

11-13,25-27 พย., 3-5,10-12,24-26 ธค. 59 
6,900 บาท/ท่าน 6,400 บาท/ท่าน 5,900 บาท/ท่าน 1,600 บาท  

 

อตัราค่าบริการรวม   - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง    - ค่าเขา้ชมสถานท่ีและไกดท์อ้งถ่ินและค่าอาหารท่ีระบุตามในรายการ 
- ค่าท่ีพกัในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดบัมาราฐานพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  - ค่าประกนัภยัการเดินทาง (1,000,000 บาท)   

อตัราค่าบริการไม่รวม  - ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศกมัพชูา ส าหรับต่างชาติ (1500 บาท)  - ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ     
- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน      - ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว ้  - ค่าบริการกรณีช าระดว้ยบตัรเครดิต 3 % ณ ท่ีจ่าย 
- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (กรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) - ค่าใชจ่้ายเพ่ิมกรณีท าวซ่ีาด่วนเพ่ิมเล่มละ 500 บาท 
- ค่าทปิไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น  ท่านละ  200 บาท  ต่อท่าน (เพ่ือเป็นก าลงัใจกบัคนพื้นทีเ่ป็นสินน า้ใจของลูกค้า) 

ส่ิงที่ควรน าติดตวัไปด้วย   บตัรประชาชน ตวัจริงจ าเป็นตอ้งน าติดตวัไปวนัเดินทาง รองเทา้กนัล่ืน แวน่กนัแดด  ของใชส่้วนตวั   
กรณียกเลกิการเดนิทาง แจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 7 วนัแต่เกิน 3 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วนัก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
หมายเหตุ  :โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษทัจะยดึผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 


