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เยือน...เสียมรำฐ
เกำะแกร์ นครวัด นครธม พนมกุเลน บันทำยสรี
เดินทำง : เสำร์ที่ 16 – อังคำรที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562 ( 4 วัน 3 คืน )

พีระมิดขอม เกำะแกร์ เที่ยวอันซีนที่ประเทศกัมพูชำ
อังกอร์วด
ั สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
นครธม รอยยิ้มแบบบำยน 54 ปรำงค์ 216 หน้ำยิ่งใหญ่แห่งอำรยธรรมพระเจ้ำชัยวรมันที่ 7
บันทำยสรี รัตนชำติแห่งศิลปะขอมโบรำณ
พนมกุเลน ดินแดนเทพเจ้ำ มหัศจรรย์กับศิวลึงค์ใต้น้ำนับพันองค์
ช้อปปิ้งสินค้ำ หลำกหลำยปลำกรอบและสินค้ำพื้นเมืองที่ตลำดซำจ๊ะ และ ถนนคนเดิน

ใบอนุญาตเลขที่ 11/461
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1.) เสำร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2562

กรุงเทพ – เสียมรำฐ – บันทำยสรี

05.30 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai Smile ( Row D ) ประตู 2
เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยให้ การต้ อนรับ
07.25 น. เดินทางโดยเทีย่ วบิน WE 588 ( 0.50 นาที )
08.15 น. ถึงสนามบินเสียมราฐ (Siem Reap) เป็ นจังหวัดหนึง่ ในประเทศกัมพูชา ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ริ มฝั่ งทะเลสาบเขมร และเป็ นที่ตงของนครวั
ั้
ดนครธม ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สดุ ของประเทศ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่านขึ ้นรถปรับอากาศ
นาท่าน สักการะศาลพระองค์ เจ๊ ก องค์ จอม (เปรี๊ ยะอองเจ๊ ก -เปรี๊ ยะอองจอม) เปรี ยบเสมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์
คูบ่ ้ านคูเ่ มืองของเสียมราฐ คนท้ องถิ่น และนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ ขอพร
อาหารกลางวันร้ าน
เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay srey) หรื อชื่อเดิมว่า “อิศวรปุระ” ที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึ กสร้ างขึ ้นประมาณ
ค.ศ.1510 โดยคุรุยชั ญวราหะเสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้ าราเชนทรวรมัน ปราสาทแห่งนี ้มีทบั หลังที่สมบูรณ์ที่สดุ สร้ างขึ ้นด้ วยหิน
ทรายสีชมพูเนื ้อละเอียดสลักลวดลวยสวยงาม “รัตนชาติสถาปั ตยกรรมแห่ งศิลปะขอมโบราณ”
จากนันเดิ
้ นทางกลับตัวเมืองเสียมราฐ
อาหารคา่ ที่ร้านอาหาร Tonle Chaktumok (บุฟเฟ่ ต์ ) พร้ อมชมการแสดงอัปสรา
ที่พกั TARA ANGKOR HOTEL SIEM REAP (4*) หรื อเทียบเท่า (พัก 3 คืน )
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2.) อำทิตย์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2562

นครธม – ตำพรหม – นำคพัน – โตนเลสำบ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชม ปราสาทบายน ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของ อังกอร์ ธม (นครธม) เป็ นสุดยอดของปราสาทเขมร คือ ในรัชกาลของพระเจ้ าชัยวร
มันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทกุ หลัง มีการแกะสลักเป็ นพระพักตร์ 4 หน้ าหันออกไปทอดพระ เนตรความทุกข์สขุ ของประชาชน
ทัง้ 4 ทิศ ท่านจะได้ กราบ พระชัยพุทธมหานาค ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปนาคปรกศิลาขนาดใหญ่ และถือว่าเป็ นพระพุทธรู ปประจา
พระองค์ของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 นาท่านชม ลานพระเจ้ าขี ้เรื อ้ น บริ เวณด้ านหน้ าและด้ านหลังกับผนังทังสองด้
้
าน ตกแต่งด้ วยหิน
ทรายและลายปูนปั น้ เป็ นภาพเทพอัปสร และอสูรเป็ นชันๆ
้ จากนันชม
้ ลานบัลลังก์ ช้าง ซึ่งเป็ นสถานที่ที่กษัตริ ย์ทอดพระเนตรใน
การสวนสนาม นาชมปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) สร้ าง ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายพระราชมารดา ชม
ความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่ถกู สร้ างขึ ้นมาอย่างซับซ้ อนประดุจเขาวงกต ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเหนือพลังมนุษย์ ต้ นสะ
ปงขนาดยักษ์ กับรากไม้ มหึมาที่โอบรัดรอบปราสาทไว้ อย่างอัศจรรย์
อาหารกลางวันที่ร้าน
นาชม ปราสาทนาคพัน (Neak Phan) เป็ นปราสาทที่แสดงให้ เห็นถึงการชลประทาน ในสมัยก่อนเป็ นปราสาทที่มีลกั ษณะแปลก
แต่จดั เป็ นสัญลักษณ์ทางสถาปั ตยกรรมที่สมบูรณ์ที่สดุ เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึง สระอโนดาต ซึ่งถือว่าเป็ นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ใน
พุทธศาสนา ซึ่งในสมัยพุทธกาลเชื่อกันว่าน ้าจากสระอโนดาตเป็ นน ้าศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคให้ หายได้ พระพุทธเจ้ า พระ
โพธิสตั ว์ และพระอริ ยบุคคล ผู้คนทัว่ ไปต่างๆ เคยมา สรงน ้าจากสระอโนดาตน ้าพุจะไหลผ่านท่อน ้าที่ทาเป็ นรูปสิงห์ ช้ าง ม้ า วัว แต่
ที่ปราสาทแห่งนี ้ น ้าพุจะไหลผ่านท่อที่ทาเป็ นรูปของมนุษย์แทนวัว นาท่านสูโ่ ตนเลสาบ (Tonle Sap) เป็ นทะเลสาบน ้าจืด ซึ่งเกิด
จากแม่น ้าโขง มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย แม่น ้าโขงไหลผ่านยาว500 กิโลเมตร จากนันไหลเข้
้
าสูเ่ วียดนามลงสูท่ ะเลจีนใต้ นับว่า
เป็ นแม่น ้านานาชาติ อยูห่ า่ งจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 เมตร ครอบคลุมพื ้นที่ 5 จังหวัด ได้ แก่ กาปงธม กาปงชะนัง โพธิสตั ว์
พระตะปอง และเสียมเรี ยบ ในโตนเลสาบมีปลาชุกชุมกว่า 300 ชนิด นาท่านล่องทะเลสาบชมวิถีชีวิต และความเป็ นอยู่ยงั ดูย้อน
ยุคไม่ตา่ งกับชนบทไทยในอดีต
อาหารคา่ ที่ร้าน
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3.) จันทร์ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562

พนมกุเลน – เกำะแกร์

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูอ่ ุทยานแห่ งชาติพนมกุเลน ( Phnom Kulen National Park / 60 กม. / 1.30 ชม) เทือกเขาพนมกุเลนได้ ชื่อว่าดินแดน
แห่งเทพเจ้ าสร้ างขึ ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 หรื อราวปี ค.ศ.802 ในรัชสมัยของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 2 ศิลปะแบบพนมกุเลน ในศาสนา
ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย คาว่าพนม ในภาษากัมพูชา หมายถึง “ภูเขา” และคาว่ากุเลน หมายถึง “ต้ นลิ ้นจี่”เนื่องจากในอดีตที่ผา่ นมาบน
เขาพนมกุเลน แห่งนี ้เต็มไปด้ วยต้ นลิ ้นจี่ป่า จากนันชมรู
้ ปศิวลึงค์ที่ถกู แกะสลักอยูใ่ ต้ น ้านับพันองค์ พร้ อมฐานโยนีที่ล้อมรอบศิวลึงค์
และภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ตลอดความยาว 400 เมตรในลาธารบนเขาพนมกุเลนแห่งนี ้
อาหารกลางวันที่ร้าน
เดินทางไปชมเกาะแกร์ (Koh Ker / 40 กม./1 ชม.) พีระมิดขอมอันซีนของประเทศกัมพูชา เป็ นกลุม่ ปราสาทเก่าแก่โบราณ สร้ าง
ขึ ้นในรัชสมัยของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 4 ประมาณปี ค.ศ.921 – 944 เป็ นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรขอม ก่อนที่จะย้ ายราชธานีไป
อยูท่ ี่นครวัด อาจเพราะมีปัญหาเรื่ องน ้าท่วม และมีเหตุการณ์ช่วงชิงบัลลังก์ จึงถูกทอดทิ ้งนานนับ 100 ปี ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 ได้
ถูกค้ นพบทาให้ โลกตะลึงคือตัวปราสาทมีรูปร่างคล้ ายพีระมิด ซึง่ ในอดีตมีนามว่า “ โชคครรยาร์ “ หมายถึงเกาะแห่งความรุ่งโรจน์
จากนันเดิ
้ นทางกลับเข้ าเมืองเสียมราฐ
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พกั
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4.) อังคำรที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562

นครวัด – พะโค – กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชม นครวัด (Angkor Wat) สร้ างศตวรรษที่ 12 ( พ.ศ. 1650 - 1658 ) สมัยพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 สร้ างถวายพระวิษณุโลก
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็ นเทวาลัยและสุสานเก็บพระศพทุกพระองค์ ใช้ เวลาก่อสร้ างยาวนานที่สดุ เกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลัก
การเดินทัพพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 ริ ว้ ธงกระบวนทัพอันเกรี ยงไกร และกองทัพสยามหรื อเสียมกุก ภาพสลักกวนเกษียรสมุทร
ระหว่างตานานยักษ์ และเทวดา การกาเนิดน ้าอามฤต ราหู และนางอัปสรา ฯลฯ ชมภาพจาหลักนางอัปสรามากกว่า 1,635
ภาพ นางอัปสรานุง่ สัน้ อัปสราลิ ้นสองแฉกและศิลปะอัปสรายุคนครวัด
อาหารกลางวันที่ร้าน
นาชมปราสาทพะโค สร้ างขึ ้นในปี พุทธศตวรรษที่ 15 ในรัชสมัยของพระเจ้ าอินทรวรมันที่ 1 เป็ นศิลปะแบบพะโค ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย
สร้ างขึ ้นด้ วยอิฐทัง้ 6 หลัง แบ่งเป็ น 2 แถวแถวละ 3 หลัง ตังอยู
้ บ่ นฐานเดียวกัน แม้ ตวั ปราสาทจะเป็ นอิฐแต่กรอบประตูและกรอบหน้ าต่าง
สร้ างด้ วยหินทราย นาชมปราสาทบากอง สร้ างหลังปราสาทพะโคประมาณ 2-3 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้ าอินทรวรมันที่ 1 ณ เมืองหริ หรา
ลัย จนถึงสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 2 ต้ นพุทธศตวรรษที่ 15 ปราสาทบากองนับเป็ นสัญลักษณ์แห่งแรกในการสร้ างปราสาทหินที่เป็ นปิ รามิด
อิสระช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดเก่ าซาจ๊ ะ มีสนิ ค้ าหลากหลายพื ้นเมืองให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ อาทิ ปลากรอบ ปลาย่าง เครื่ องจักรสาน เสื ้อผ้ า
ไม้ และหินแกะสลัก ฯลฯ
อาหารค่าที่ร้าน
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบิน
20.45 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน WE 591 (1.05 ชม.)
21.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจมีการเปลีย่ นแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตรำค่ำบริกำร

ท่านละ
33,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,800.- บาท
อัตรำนีร
้ วม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัว๋ เครื่ องบิน กรุงเทพฯ -เสียมราฐ-กรุงเทพฯ โดย Thai Smile
ที่พกั ตามรายการ 4 ดาว / (ห้ องละ 2 ท่าน)
รถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
บริ การอาหารตามรายการ
ของว่าง และน ้าดื่มตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี ความคุ้มครองคงเหลือ 50 %
6. ภาษี สนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
และถือขึ ้นเครื่ องได้ 1 ชิ ้น น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย และผู้นาทัวร์ จากชัยทัวร์ ดแู ลตลอดการเดินทาง

อัตรำนีไ้ ม่รวม

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และมินิบาร์
สำรองกำรเดินทำง

มัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้ อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใช้ งานเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน) เมื่อจอง
ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 15 วัน กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จา่ ยตามทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
เอกสำรกำรเดินทำง ( คนไทยไม่ตอ
้ งยืน
่ ขอวีซ่ำ )

-พาสปอร์ ตต้ องมีอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า (นับจากวันเดินทาง)

ติดต่อ : เหมียว / ไปร์ท
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Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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