ช้ อปปิ ้ งตลาดใหม่ Night market ล่ องเรื อโตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตกลางทะเลสาบนา้ จืด
สัมผัสความยิ่งใหญ่ และมหัศจรรย์ ของนครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี
ไหว้ ส่ งิ ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเสียมเรี ยบ
อิ่มอร่ อยกับอาหารบุฟเฟต์ นานาชาติ

กำหนดกำรเดินทำง: วันที่ ……………….
วันแรก :
08.00 น. ทีมงานทัวร์ รอรับคณะที่ดา่ นช่องจอม จ.สุรินทร์ (หรื อช่องสะงา จ.ศรี สะเกษ) อานวยความสะดวกทุกท่าน
ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองทังไทยและกั
้
มพูชา เปลีย่ นรถเป็ นรถกัมพูชา ออกเดินทางสูเ่ มืองเสียมเรี ยบ
ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาว
กัมพูชาสองข้ างทาง
12.00 น. รับประทานอาหารมือ้ เที่ยง ที่ภตั ตาคาร
บ่าย
หลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็ จเรี ยบร้ อย พาทุกท่านเดินทางไปล่องเรื อทะเลสาบเขมรหรื อโตนเลสาบ
ซึง่ เป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากแม่น ้าโขงไหลผ่าน อยูบ่ ริ เวณตรง
กลางของประเทศกัมพูชา มีพื ้นที่ประมาณ 7,500 กิโลเมตร โดยมีประชาชนเชื ้อชาติ เวียดนาม และ
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ค่า

เขมรได้ อาศัยอยูแ่ ละประกอบอาชีพประมงในทะเลสาบแห่งนี ้ และเป็ นแหล่งปลาน ้าจืดชุกชมมากแห่ง
หนึง่ ประมาณ 300 ชนิด จากนันเชิ
้ ญท่านนมัสการพระศักดิ์สทิ ธิ์พระคูบ่ ้ านคูเ่ มืองเสียมเรี ยบองค์ เจก
องค์ จอม ขอโชคขอพรเพื่อความสาเร็ จในการประกอบอาชีพการงาน ชมฝูงค้ างคาวแม่ไก่จานวนมาก
ที่มาพักอาศัยอยูบ่ ริ เวณนัน้ เหมือนประหนึง่ เป็ นบ้ านที่ปลอดภัยที่สดุ
รับประทานอาหารมือ้ ค่าที่ภตั ตาคาร
เข้ าที่พกั โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อท่องราตรี ชมแสงสีเมืองยามค่าคืนที่ Night Market

วันทีส่ อง:
06.00 น. รับประทานอาหารมือ้ เช้ า ที่โรงแรม
เช้ า
นาทุกท่านไปชม ปราสาทตาพรหม สร้ างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่
พระราชมารดาเป็ นวันในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตังอยู
้ ก่ ลางป่ าและมีแมก
ไม้ ขึ ้นปกคลุม จากนันเข้
้ าชม นครธมเริ่ มจากสะพานนาคราช ซึง่ ด้ านหนึง่ เป็ นศิลาสลักเป็ นรูปเทวดากาลัง
ฉุดนาค ส่วนอีกด้ านหนึง่ เป็ นรูปอสูรซึง่ มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริ งรวมกันถึง 108 ตน ชมกลุม่ ปราสาท
เป็ นสะพานที่กษัตริ ย์เขมรใช้ เป็ นทางเสด็จผ่านเข้ าออกเมืองนครธมของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 นาชม ประตู
เมืองที่มียอดเป็ นรูปพระโพธิสตั ว์หนั พระพักตร์ ไปทัง้ 4 ทิศที่วิจิตรพิศดารกว่าในประตูเมือง ในประเทศต่างๆที่
ท่านเคยพบมาจากนันชมปราสาทบายนซึ
้
ง่ เป็ นศูนย์กลางของอังกอร์ ธมหรื อ นครธมเป็ นสุดยอดของปราสาท
เขมรในยุคเสือ่ มคือในรัชกาลของพระเจ้ าชัยวรมันที่7ยอดปราสาท ขนาดยักษ์ ทกุ หลังจะแกะเป็ นเทวพักตร์ 4
หน้ าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็ นไปและทุกข์สขุ ของประชาชนทัง้ 4 ทิศ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่
ปราสาทนครวัด ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ เป็ น ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ งดงามอลังการตระการตาและ
ได้ รับการขนานนามให้ เป็ นสิง่ มหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลก สร้ างโดยพระเจ้ าสุริยวรมันที่2 ตามความเชื่อของ
ศาสนาฮินดู ตัวปราสาทหันหน้ าไปทางทิศตะวันตก มีลกั ษณะเป็ นรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ า ขนาดพื ้นที่กว้ าง 1,500
เมตรและยาว 1,300 เมตร มีคนู ้าขนาดกว้ าง 190 เมตร ยาวด้ านละ 1,900 เมตรล้ อมรอบ เชื่อกันว่า การ
ก่อสร้ างใช้ ช่างวิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง 500 คน ส่วนแรงงานใช้ ถึง 1,000,000 คน พร้ อมทังให้
้ ช้างลากหิน
5,000 เชือก และใช้ แพบรรทุก หินจากพนมกุเลน (อยูห่ า่ งจากเสียมเรี ยบ 65 กม.) โดยล่องมาทางลาน ้าเสียม
เรี ยบถึง 7,000 แพ ประมาณกันว่าใช้ เวลาก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 37 ปี ชมภาพการกวนเกษียรสมุทร เพื่อให้ ได้ น ้า
อมฤตซึง่ มีขนาดใหญ่มากและมีความยาวถึง 49 เมตร และภาพจาหลักนูนต่าที่สะดุดตาที่สดุ อีกกลุม่ คือภาพ
เทพอัปสรหรื อนางอัปสรา จานวนถึง 1,635 นาง สลักอยูบ่ นฝาผนังระเบียงและ โคปุระทุกชัน้ ซึง่ แต่ละนางมี
ลักษณะการแต่งกายและเครื่ องประดับที่แตกต่างกัน ว่ากันว่าถ้ าจาแนกทรงผม จะได้ ถึง 36 ทรงผม และชม
นางอัปสราที่มีลกั ษณะแปลกๆ อาทิ อัปสรายิ ้มเห็นฟั น อัปสราเผยอลิ ้น 2 แฉกอัปสราทรงผมเซล่ามูน อัปสรา
ใส่กางเกงขาสัน้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโตนเลสาบ
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บ่ าย

18.30น.

ไปชมปราสาทบันทายสรี (BanteaySrei) ตัวปราสาทสร้ างในแนวราบเป็ นปราสาทหลังเล็กๆกลุม่ หนึง่ สร้ าง
ด้ วยหินทราย สีชมพูแกะสลักภาพนูนต่าอย่างงดงามมาก ชาวเขมรเรี ยกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่ง
สตรี " ถ้ าแปลตามภาษาสันสกฤตซึง่ "ศรี " แปลว่า ความดีงามแล้ วก็อาจจะแปลได้ วา่ "ป้อมทีส่ วยงาม"
ส่งคณะเข้ าที่พกั รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันทีส่ ำม:
เช้ า
รับประทานอาหารมือ้ เช้ าที่โรงแรม
เช็คเอ้ าท์จากโรงแรมพาทุกท่านแวะชมวัดใหม่ ชมประวัติสมัยแขมรแดง และ ชมศูนย์หตั ถกรรมแกะสลักหิน
อาร์ ทิสซอง เลือกซื ้อสินค้ า OTOP ระดับ 5 ดาว
เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองที่ระลึกฝากทางบ้ านที่ตลาดเสียมเรียบ(Psar Cha) อาทิ ปลากรอบของที่ระลึกต่างๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารมือ้ เที่ยงที่ภตั ตาคาร
บ่าย
ออกเดินทางกลับด่านช่องจอม(หรื อช่องสะงา)
16.30 น. เดินทางถึงด่านช่องจอม(หรื อช่องสะงา) กลับสูป่ ระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
……………………………………………………………………………….
อัตราค่ าบริการ สอบถาม
ราคาเริ่ มต้ น ท่านละ 5,500 บาท
ราคาทัวร์ รวม 1. ค่าพาหนะรับส่งด่านช่องจอม - เสียมเรี ยบ และเดินทางท่องเที่ยวในเสียมเรี ยบตลอดทริ ป
2. ค่าโรงแรมที่พกั จานวน 2 คืน พักคู่ พร้ อมอาหารมื ้อหลัก จานวน 5 มื ้อตามโปรแกรม( 2B,3L)
3. อาหารมื ้อหลักตามที่ระบุในโปรแกรม จานวน 7 มื ้อตามโปรแกรม( 2B,3L,2D)
4. ค่าเข้ าชมโบราณสถาน 1 วัน
5. มัคคุเทศก์ชาวกัมพูชา บรรยายภาษาไทย
6. น ้าดื่ม พร้ อมผ้ าเย็น ขนมขบเคี ้ยวตลอดการเดินทาง
7. ค่าเรื อล่องทะเลสาบ
8. ประกันอุบตั ิเหตุ 1,000,000 บาทต่อท่าน(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เอกสารประกอบการเดินทาง
***หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)***
หมายเหตุ
** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้ าขึ ้นผู้บริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขสับเปลีย่ นรายการ
ท่องเที่ยวตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
***********************************************************

ธนวัฒน์การท่องเที่ยว(Tanawat travel) โทร 087 2513341 ,081 2643693 , 045 998822
www.tanawattravel.com email: tanawat.travel@gmail.com ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 51/569

