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นำท่ำนเยือนประเทศกัมพูชา ย้ อนรอยตำนำนแห่ งอดีตที่น่ำสนใจ ศึกษำประวัติศำสตร์อำรยธรรมเก่ำแก่มำนำน
นับ 1,000 ปี สัมผัสดินแดนสงครำมแห่ งอดีตอันขื่นขมร้ ำวรำน และวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่อันเรียบง่ำยของชำวกัมพูชำ เสมือน
หนึ่งมรดกอันลำ้ ค่ำมำกมำย นาชมกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชำ ชมพระราชวังเขมรินทร์ และวัดพระ
แก้ว ชมปราสาทตาพรหมที่โตลเลบาตี ล่องเรือแม่น้ าจตุ มุข ชมวัดพนม ชมเรือนจาตวลสะแลง และทุ่งสังหาร(Killing
Filed) ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองที่ตลาดชาทะไม ท่องเที่ยวสบำยๆ และปลอดภัยในกำร
เดินทำง โดย..สายการบิน JC International Air Lines บริกำรด้ วยควำมประทับใจ.. ผู้บุกเบิกเส้ นทำง GATE WAY
INDOCHINA ที่ชำนำญเส้ นทำงอินโดจีน ทำงรถยนต์ รถไฟ เครื่อ งบิน และล่อ งเรือแม่นำ้ โขง เป็ นพิเศษ
ขึนเคร
้
อง...สนามบ
ื่
ินดอนเมือง กล ับ...สนามบ ินสุวรรณภูม ิ
กาหนดการเดินทาง 7-8, 28-29 ตค., 11-12, 25-26 พย., 9-10, 23-24 ธค.60
8-9 ท่าน เดินทางได้ทุกว ัน (ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)
24-25 ธค., 30-31 ธค., 31 ธค-1 มค.61

ท่า นละ 10,900 บาท
ท่า นละ 10,900 บาท
ท่า นละ 11,900 บาท

ว ันแรก

ิ าพื้นเมืองทีต
สนามบินดอนเมือง-พนมเปญ-ช้อปปิ้ งสนค้
่ ลาดชาทะไม
ปราสาทตาพรมทีโ่ ตลเลบาตี-ล่องเรือแม่น้าจตุ มุข

06.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ(อำคำร 1) ประตู 4 แถวที่ 5 เคำร์เตอร์
สำยกำรบิน JC International Air Lines(QD) เจ้ ำหน้ ำที่บริษัทฯ คอยให้ กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวก
แก่ทำ่ น
เดินทำงสู่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ โดย... สายการบิน JC International Air Lines เที่ยวบินที่

08.25 น.

QD682

09.15 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ พนมเปญ(โปเชนตง) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกรเรียบร้ อยแล้ ว
ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย) รอรับคณะ จำกนั้นนำท่ำนขึ้นรถปรับอำกำศท่องเที่ยวเดินทำงช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองที่
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เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

ตลาดชาทะไม(Central Market) ซึ่งสร้ ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1937 สมัยที่ยังเป็ นอำณำนิคมของฝรั่งเศส เป็ นตึก
แบบอำร์ตเตโก ซึ่งมีเพดำนสูง ควำมมีชีวิตชีวำของพนมเปญมีเสน่ห์อยู่ท่ตี ลำด ซึ่งเต็มไปด้ วยสินค้ ำรำคำถู ก
อำทิ เช่น เครื่องประดับ อัญมณี และเครื่องใช้ ในครัวเรือน ผ้ ำไหมลำยพื้นเมือง สินค้ ำของฝำกประเภทของ
กินของใช้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิก เสื้อผ้ ำ นำฬิกำ กระเป๋ ำ ฯลฯ เป็ นต้ น เลือกซื้ออิสระตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้าน...
เดินทำงสู่โตลบาตี ซึ่งเป็ นชื่อแม่นำ้ ที่บำงช่วงมีขนำดใหญ่ดูคล้ ำยบึง ไม่ไกลจำกฝั่งนำ้ นี้เป็ นที่ต้ งั ของ
ปรำสำทสองแห่ ง คือ ปรำสำทเยียยปึ ว ซึ่งเป็ นปรำสำทหิ นองค์เดียว ตั้งห่ ำงจำกแม่นำ้ รำว ๕๐ เมตร และ
ปราสาทตาพรมแห่งตนเลบาตี (เรียกให้ แตกต่ำงชัดเจนจำกปรำสำทตำพรมที่เมืองพระนคร) ซึ่งเป็ น
กลุ่มปรำ สำทที่อยู่ถัดเข้ ำมำอีกประมำณ ๑๐๐ เมตร สิ่งแรกที่พบเห็นได้ แก่กำแพงศิลำแลงขนำด ๑๐๐
คูณ ๑๓๐ เมตรของปรำสำทตำพรม ไม่ใช่แม่นำ้ ซึ่งหลบลึกอยู่ด้ำนใน เมื่อเดินผ่ำนกำแพงนี้เข้ ำมำก็จะพบ
แนวระเบียงคดศิลำขนำด ๓๐ คูณ ๓๐ เมตร ซึ่งมีซ้ มุ ประตูทำงเข้ ำ (โคปุระ) ในรูปทรงของปรำงค์
ปรำสำทตั้งอยู่ก่ งึ กลำงทั้งสี่ด้ำน โดยทำงเข้ ำหลักอยู่ด้ำนตะวันออก บรรณำลัยหิ นสองหลังตั้งอยู่สองข้ ำง
ทำงที่มุ่งไปสู่ปรำงค์ประธำน
อำคำรเหล่ำนี้สร้ ำงด้ วยหิ นทรำยสีเทำ ปรำงค์ประธำนจะมี อำคำรมุขยื่น
ออกมำด้ ำนหน้ ำเหมือนปรำสำทขอมส่วนใหญ่ ก็กลับมีส่วนขยำยออกไปทำงด้ ำนหลังเพื่อเชื่อมต่อกับโคปุ
ระบนระเบียงคดด้ ำนตะวันตก สันนิษฐำนว่ำ ส่วนเชื่อมต่อนี้อำจสร้ ำงขึ้นหลังจำกที่ปรำสำทถู กเปลี่ยนจำก
เทวสถำนมำเป็ นพุทธสถำน หน้ ำบันและทับหลังของปรำสำทต่ำงมีรูปพระวิษณุและพระพุทธเจ้ ำปะปนกัน
อยู่ นักวิชำกำรบำงรำยสันนิษฐำนว่ำ รูปพระพุทธบำงรูปที่เห็นนั้นก็อำจได้ รับกำรปรับแปลงมำจำกรูป
จำหลักพระวิษณุท่มี ีอยู่แต่เดิม จำกนั้นเดินทำงกลับสู่กรุงพนมเปญ
เพื่อนำท่ำนลงเรือล่องแม่น้ าจตุ มุข
ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งที่สวยงำม
รับประทำนอำหำรค่ำร้าน... หลังอำหำรนำเข้ ำที่พกั SANNANG LAOR HOTEL / KRAVAN HOTEL
(4 ดาว) หรือเทียบเท่ำ

ว ันสอง

ั
พระราชว ังเขมร ินทร-์ ว ัดพระแก้ว-ว ัดพนม-เรือนจาตวลสะแลง-ทุ ่งส งหาร
(Killing filed)-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์สถานแห่งชาติ-พนมเปญ-สนามบิน สุวรรณภู ม ิ

07.00 น.
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม
นำชมพระราชวังเขมรินทร์ พระรำชวังหลวง ซึ่งสร้ ำงขึ้นตำมรูปแบบศิลปะเขมร โดยควำมช่วยเหลือของ
ฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1866 และใช้ เป็ นที่ประทับของเจ้ ำนโรดมสีหนุ ที่เสด็จกลับคืนสู่กรุงพนมเปญในปี ค.ศ.
1992 ที่ต้ งั พระรำชวังแห่ งนี้อยู่บนฝั่งตะวันตกของลำนำ้ สำขำ 4 สำยของแม่นำ้ โขง เรียกว่ำ “จตุมุข” ชมพระ
ที่นั่งจันทรฉำยำ พระที่นั่งเทววินิจฉัย(ท้องพระโรง) พระรำชวังเขมรินทร์ เป็ นต้ น แล้ ว ชมวัดพระแก้ว ซึ่งชำว
กัมพูชำเรียกว่ำ เจดียเ์ งิน (Silver Pagoda) นมัสกำรพระแก้ วมรกตของเขมร ซึ่งสร้ ำงตำมแบบพระแก้ วมรกต
ของไทย แต่ของเขมรเป็ นแก้ วหล่อ และจุ ดที่น่ำสนใจคือ พื้นภำยในพระอุโบสถปูด้วยกระเบื้องที่ทำจำกเงิน
แท้ๆ ถึง 5,329 แผ่น มีนำ้ หนักรวมกันถึง 5,000 ตัน จำกนั้นชมวัดพนม ซึ่งอยู่ใจกลำงนครพนมเปญ เป็ น
หนึ่งในวัดที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำนที่สุดของกัมพูชำ เมื่อมองจำกไกลๆ จะเห็นวัดพนมตั้งอยู่บนภูเขำสูง ๒๗
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22.05 น.
23.05 น.

เมตรและถู กโอบล้ อมด้ วยสีเขียวของต้ นไม้ โบรำณ ตำมคำบอกเล่ำของพระรึดธี โบะรำ เจ้ ำอำวำสวัด วัดนี้
ก่อสร้ ำงเมื่อปี ค.ศ.1372“หลังนำ้ ท่วมครั้งใหญ่ได้ มีเศรษฐี นีชำวเขมรชื่อเพ็ญพบท่อนไม้ ลอยมำตำมนำ้ และ
ในท่อนไม้ น้ นั มีพระพุทธรูปซ่อนอยู่ถึงสี่องค์ จำกกำรมีศรัทธำแรงกล้ ำในพุทธศำสนำ เธอจึงใช้ ทรัพย์ส่วนตัว
สร้ ำงวัดขึ้นบนยอดเขำเพื่อเป็ นที่ประดิษฐำนพระพุทธรูปเหล่ำนี้พร้ อมทั้งไม่ให้ นำ้ พัดพำพระพุทธรูปเหล่ำนี้ไป
ควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป ๔ องค์ ในวัดพนมทำให้ ประชำชนมำปลูกบ้ ำนอยู่ในบริเวณรอบวัดนับวันมำก
ขึ้นจนกลำยเป็ นเขตชุมชนและในที่สุดก็ขยำยกลำยเป็ นกรุงพนมเปญในปัจจุ บัน พนมหมำยถึงภูเขำ ส่วนเพ็ญ
คือชื่อของผู้หญิงที่สร้ ำงวัดนี้”
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้าน…
นำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ
เป็ นพิพิธภัณฑ์ทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดีช้ นั นำของ
ประเทศ สร้ ำงขึ้นในปี ค.ศ.1918 และได้ เปิ ดให้ เข้ ำเยี่ยมชมเป็ นทำงกำรโดยสมเด็จพระศรีสุวัตทิ์ในปี ค.ศ.
1920 และเพิ่งได้ รับกำรบูรณะหลังจำกยุคสมัยเขมรแดง พิพิธภัณฑ์ฯ เป็ นตัวแทนที่ดีท่สี ุดของสถำปัตยกรรม
ของกรุงพนมเปญ และสร้ ำงตำมแบบลักษณะศิลปะปรำสำทโบรำณของกัมพูชำ ภำยในมีกำรจัด.. ซึ่งทำหน้ ำที่
เป็ นที่รับใช้ ทำงด้ ำนศำสนำและมีกำรรวบรวมประติมำกรรมของศำสนำฮินดูและพุทธ แสดงงำนศิลปะกว่ำ
14,000 ชิ้น รวมมีรูปปั้นเซรำมิกส์ สำริด ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ จนถึงยุคสมัยกลำงของรำชอำณำจักร
กัมพูชำ รวมถึงประติมำกรรมชุดเต้ นรำในศตวรรษที่ 19 และเรือพระรำชพิธี โบรำณวัตถุ ท่งี ดงำม และน่ำ
ประทับใจอย่ำงยิ่ง คือ เทวรูปพระนำรำยณ์บรรทมสินธุ์สำริด ซึ่งขุดพบที่ปรำสำทแม่บุญตะวันตกในเมืองพระ
นคร นอกจำกนี้ยัง มีกำรแสดงหัตถรรมจำกไม้ งำนแกะสลักหิ และงำนศิลปะพื้นบ้ ำนของเขมรด้ วย จำกนั้นนำ
ท่ำนเดินทำงสู่ทุ่งสังหาร ในเขมร(Killing field) หรือ Choeung Ek ชมเรื่องรำวที่เกิดขึ้นต่ำงๆ ในดินแดน
เขมร กับไกด์ท้องถิ่นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะถ่ำยทอดเรื่องรำวของทุง่ สังหำรแห่ งนี้ให้ ทำ่ นได้ เข้ ำใจอย่ ำง
ลึกซึ้งและถ่องแท้ พร้ อมกับชมอนุสรณ์เจดียผ์ สมผสำนสถำปัตยกรรมแบบใหม่ต้ งั ตระหง่ำนอยู่ด้ำนหน้ ำ มี
ฐำนล่ำงรูปทรงเหลี่ยมทำสีขำวมีต้ กู ระจกอยู่ตรงกลำง ภำยในบรรจุ เศษเสื้อผ้ ำของคนตำยอยู่ช้ นั ล่ำงสุด เมื่อ
แหงนมองขึ้นไปจะเห็นกองหั วกะโหลกละลำนตำตำมกลุ่มอำยุลดหลั่นเป็ นชั้ นๆ ขึ้นไปจนสุดลูกหู ลูกตำ
รับประทำนอำหำรค่ำร้าน... หลังอำหำรอำลำกรุงพนมเปญเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติพนมเปญ
เหิ นฟ้ ำกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย.. สายการบิน JC International Air Lines เที่ยวบินที่ QD695
เดินทำงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ
***พนมเปญ-เสียมเรียบ-พนมเปญ3วัน(QD)***
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อ ัตราค่าบริการ สาหรับกรุป
๊ 16-20 ท่า น (มีห ัวหน้า ทัว ร์ไทย) 8-9 ท่า น ไม่มห
ี ัวหน้า ทัว ร์ไทย
กรณีเดินทาง 8-9 ท่า น(เด็กคิดเท่า ราคาผู ้ใหญ่)
ผู ้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 10 ปี
พักเดีย
่ ว
กำหนดกำรเดินทำง

พักห ้องละ 2-3 ท่ำน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่ำนละ

1 ท่ำน(มีเตียง)
7-8, 28-29 ตค., 11-12, 25-26
พย., 9-10, 23-24 ธค.60

8-9 ท่าน เดินทางได้
ทุกว ันเสาร์ กลับ ว ันอาทิตย์
(ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)
24-25 ธค., 30-31 ธค.,
31 ธค.-1 มค.61

10,900.-

10,900.-

1,200.-

10,900.-

10,900.-

1,200.-

11,900.-

11,900.-

1,500.-

ื
หน ังสอเด
ินทางไทยต ้องมีอายุการเด ินทางเหลือไม่นอ
้ ย กว่า 6 เด ือน
ิ้ กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏ ิเสธการเดินทางของท่าน
มิฉะนน
ั้ บร ิษ ัทฯ จะไม่รบผิดชอบใดๆ
ั
ทงส
ั้ น

อัตรานี้ รวม

ตั๋วเครื่อ งบิ นดอนเมือ ง-พนมเปญ-สุวรรณภูมิ และภำษีส นำมบิน / รถตู้ หรื อรถบัส ปรั บอำกำศท่องเที่ย ว
ตำมรำยกำร/ ที่พักโรงแรม 1 คืน (พัก ห้ องละ 2-3 ท่ำน)/ อำหำรตำมระบุ ในรำยกำร/ บั ต รเข้ ำชมสถำนที่
ท่องเที่ยว/ ไกด์ ท้อ งถิ่น (พู ดไทย)/ ล่อ งเรื อ แม่น ้ำจตุ มุข / ประกัน กำรเดิ นทำงและรัก ษำพยำบำลวงเงิ น
ท่ำนละ 1,000,000/500,000 บำท(เฉพำะอุบัติเหตุ)/ นำ้ ดื่ม-ผ้ ำเย็น

อัตรานี้ ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงำนขับรถ และหั วหน้ ำทัวร์ไทย/ ค่ำวีซ่ำ(สำหรับชำวต่ำงชำติ)/ อำหำรและเครื่องดื่ม
ที่สั่งนอกเหนือรำยกำร/ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์/ และมินิบำร์/ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่
จ่ำย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ ระบุในรำยกำร ฯลฯ
เอกสารที่ใช้

พำสปอร์ตที่มีอำยุเหลือก่อนวันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ ำว่ำงอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ

เงื่อนไขการจอง เมื่อยืนยันกำรจอง แฟ็ กช์สำเนำหน้ ำพำสปอร์ตมำที่
พร้ อมชำระค่ำมัดจำ ท่ำนละ 8,000
บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 15 วัน

EMAIL :wansabaitour@gmail.com

สิ่งที่ควรเตรียมไป กล้ องถ่ำยรูป / แบตเตอรี่ / เสื้อแขนยำว /หมวก /รองเท้ำผ้ ำใบ / ยำประจำตัว /ไฟฉำย และ
เพื่อนที่ร้ ใู จ

หมายเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยถือประโยชน์ของท่ำนเป็ นสำคัญ

