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นำชมเมืองสีหนุวิลล์(กำปงโสม) เมืองตำกอำกำศชำยทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชำ และเป็ นเมืองท่ำเรือนำ้ ลึก ระดับ
สำกลแห่ งเดียวของกัมพูชำ ชมหำดโอจือเตียล(Ochheuteal Beach) ติดอันดับ 8 ในกำรจัดอับดับ 10 สุดยอดหำดในเอเชีย
โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของออสเตรเลีย เที่ยวชมและสัมผัสทะเลหมอกที่ภโู บโก (เมืองในหมอกจริง) พัก
โรงแรมหรูธำรสูร์ไฮแลนด์รีสอร์ทระดับ 5 ดำว (ในอดีตคือพระรำชวังที่เปลี่ยนมำเป็ นโรงแรมหรูสมัยฝรั่งเศสปกครอง และ
ฐำนที่มั่นทหำรเขมรแดง) นับเป็ นสถำนที่ทอ่ งเที่ยวที่น่ำสนใจอีกหนึ่ง ในเขตจังหวัดำปอต นอกจำกนั้นนำชมกรุงพนมเปญ
เมืองหลวงของประเทศกัมพูชำ ชมพระรำชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ ว พิพิธภัณฑ์สถำนแห่ งชำติ คุกตุลสะแลง วัดพนม และ
ช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองที่ตลำดชำทะไม และสัมผัสวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่อันเรียบง่ำยของชำวกัมพูชำ เสมือนหนึ่งมรดกอันลำ้
ค่ำมำกมำย เที่ยวสบำยๆ และปลอดภัยในกำรเดินทำงท่องเที่ยว โดย..สำยกำรบิน JC Cambodia International Air Lines
บริกำรด้ วยควำมประทับใจ.. ผู้บุกเบิกเส้ นทำง GATE WAY INDOCHINA ที่ชำนำญเส้ นทำงอินโดจีน ทำงรถยนต์ รถไฟ
เครื่องบิน และล่องเรือแม่นำ้ โขง เป็ นพิเศษ
ขึนเคร
้
อง..สนามบ
ื่
ินดอนเมือง กล ับ..สนามบ ินสุวรรณภูม ิ
กาหนดการเดินทาง

13-15, 21-23 ตค., 10-12, 24-26 พย., 8-10, 22-24 ธค.60

8-9 ท่าน เดินทางได้ทุกว ัน (ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)
30 ธค.-1 ธค., 31 ธค.-2 มค.61

ท่า นละ 15,900 บาท
ท่า นละ 15,900 บาท
ท่า นละ 17,900 บาท
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ว ันแรก

ี นุ ว ิลล ์(กาปงโสม)-หาดสุ ขา-หาดโอจือ
สนามบินดอนเมือง-พนมเปญ-สห
เตียล-กาปอต-ภูโบโก-เทพีขะเมา

06.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ(อำคำร 1) ประตู 4 แถวที่ 5 เคำร์เตอร์
สำยกำรบิน JC Cambodia International Air Lines(QD) เจ้ ำหน้ ำที่บริษัทฯ คอยให้ กำรต้ อนรับและอำนวย
ควำมสะดวกแก่ทำ่ น
เหิ รฟ้ ำสู่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ โดย... สายการบิน JC International Air Lines เที่ยวบินที่

08.20 น.

QD682

09.15 น.

เที่ยง
บ่ำย

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ พนมเปญ(โปเชนตง) ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมืองรับสัมภำระเรียบร้ อย แล้ วนำ
ท่ำนดินทำงสู่พระสีหนุ หรือสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) เป็ นจังหวัดเล็กๆ ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ
กัมพูชำ ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงพนมเปญ 185 กิโลเมตร แต่เดิมเมืองท่ำแห่ งนี้ร้ จู ักกันในนำม "เมืองกัมปง
โสม" ถือเป็ นเมืองตำกอำกำศชำยทะเลอันดับหนึ่งของกั มพูชำ และยังเป็ นเมืองท่ำสำคัญโดยมีทำ่ เรือนำ้ ลึก
ระดับสำกล(International Port) แห่ งเดียวของกัมพูชำ
ถึงเมืองพระสีหนุ หรือ สหนุวิลล์ รับประทำนอำหำรกลำงวันร้าน...
ชมหาดสุขา(Sokha Beach) และหาดโอจื อเตี ยล(Ochheuteal Beach) มีทรำยขำวทอดยำวประดับด้ วยต้ น
สนเป็ นระยะ หำดสวยแห่ งนี้เป็ นที่นิยมทั้งในหมู่ชำวกัมพูชำและนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ โดยสีหนุวิลล์น้ นั มี
ชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเป็ นอย่ำงมำก โดยเฉพำะชื่อเสียงจำกชำยหำดจำนวน 5 แห่ ง ซึ่งมี
จำนวน 2 หำด ได้ แก่ หำดสุขำ(Sokha Beach) และหำดโอจือเตียล (Occheuteal Beach) ที่ได้ รับกำรยกย่อง
ให้ เป็ น 1 ใน 10 สุดยอดหำดในเอเชีย(ติดอันดับ 8) โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศ
ออสเตรเลีย นอกจำกชื่อเสียงในเรื่องของชำยหำดที่สวยงำมแล้ วนั้นสีหนุวิลล์ยัง มีเกาะต่ างๆ ที่มีช่ อื เสียง
ทำงด้ ำนกำรท่องเที่ยวเป็ นอย่ำงมำก ได้ แก่ เกำะRussei หรือ เกำะไผ่ , เกำะRong , เกำะRong Samlon ,
เกำะถัง (Koh Tang) ,เกำะPos หรือที่ร้ จู ักกันในนำม เกำะมรกต หรือ เกำะงู และสุดท้ำยคือ เกำะ Dek
Koul จำกนั้นอำลำเมือง สีหนุวิลล์ เดินทำงสู่ภูโบโก(Bokor National Park) จังหวัดกำปอต ภูโบโกตั้งอยู่ใน
อุทยำนแห่ งชำติพระมณีวง มีควำมสูง 1,080 เมตรจำกระดับนำ้ ทะเล เมื่อช่วงต้ นปี 1920 ในขณะที่
ปกครองกัมพูชำ ชำวฝรั่งเศสได้ สำรวจเขตที่รำบสูงภูโบโก เทือกเขำนี้ยำวประมำณ 20 กิโลเมตร ห่ ำงจำก
ชำยฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร อำกำศเย็นสบำยตลอดปี ซึ่งเหมำะสำหรับกำรก่อสร้ ำงเขตตำกอำกำศให้ แก่
ทหำรและพระบรมวงศำนุวงศ์โดยได้ มีกำรก่อสร้ ำงโบสถ์ ไปรษณีย์ โรงเรียน โรงแรมและคำสิโนซึ่งถือเป็ น
ช่วงที่โบโกเฟื่ องฟูเป็ นอย่ำงมำก ก่อนที่จะถู กปล่อยทิ้งจนรกร้ ำงและทรุดโทรม เนื่องจำกกำรทำลำยของ
สงครำมและภัยฆ่ำล้ ำงเผ่ำพันธุ์ร่องรอยแห่ งกำลเวลำยังแสดงให้ เห็ นอย่ำงชัดเจนตำมสิ่งปลูกสร้ ำงที่ยัง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุ บัน ต้ องยอมรับว่ำทัศนียภำพที่น่ สี วยงำมและลี้ลับมำก มองไกลๆ ก็จะเห็นเนินเขำ 3
แห่ งเหมือนวัวที่มีโคกบนหลัง ดังนั้นชำวกัมพูชำจึงเรียกเนินเขำแห่ งนี้ว่ำภูโบโก ซึ่งได้ รับกำรขนำนนำมว่ำ
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สวรรค์ท่ลี ้ ลี ับของกัมพูชำ ชมอนุสาวรียเ์ ทพีขะเมา(Khmau) ที่มีควำมสูง 20 เมตร ซึ่งเป็ นสถำนที่ท่ผี ้ แู สวง
บุญแวะเยือนเพื่อขอพร
ถึงภูโบโกนำเข้ ำที่พกั โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว THANSUR BOKOR HIGHLAND RESORT จำกนั้น
รับประทำนอำกำรค่ำร้าน… หลังอำหำรพักผ่อนอิสระ
ว ัด SAMPOV PRAM-โบสถ์ห ินเก่า-ภูโบโก-กาปอต-พนมเปญ

อรุณสวัสดิ์ยำมเช้ ำ สูดอำกำศยำมเช้ ำอันบริสุทธิ์ และสัมผัสบรรยำกำศที่สดชื่นท่ำมกลำงสำยหมอกแดน
สวรรค์ล้ ลี ับอันแสนโรแมนติค ตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรเช้ ำห้ องอำหำรโรงแรม
นำชมวัด Sampov Pram เป็ นที่เก็บรักษำบันทึกลับเกี่ยวกับเรื่องรำวควำมรักของเจ้ ำหญิง นำงนำคและ
เจ้ ำชำยพระทองซึ่งเป็ นบรรพบุรุษของชำวกัมพูชำ เมื่อมองจำกวัดนักท่องเที่ยวจะมองเห็นป่ ำที่ทอดยำวไปยัง
ชำยฝั่งทะเล ภำยในวัดมีภำพสวยงำมเกี่ยวกับศำสนำที่มีอำยุกว่ำร้ อยปี เมื่อมำเยือนที่น่ ี ชมโบสถ์หินเก่า
ทัศนียภำพที่สวยงำมของโบโกได้ ดึงดูดใจผู้ผลิตภำพยนตร์หลำยคนให้ ใช้ เป็ นสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์ เช่น
เรื่อง “City of ghosts” และ “R-Point” ตั้งแต่ปี 2012 รัฐบำลกัมพูชำได้ เปิ ดเขตตำกอำกำศธำนสูร โบโก ไฮ
แลนด์ (Thansur Bokor Highland) ที่มีร้ำนอำหำร โรงแรมและคำสิโนที่ได้ มำตรฐำนสำกลเพื่อบริกำรแก่
นักท่องเที่ยวโดยหวังว่ำ นักท่องเที่ยวจะเดินทำงไปเยือนโบโกเพิ่มมำกขึ้น
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้าน....
อาลาภูโบโก เดินทำงสู่กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชำ ระหว่ำงผ่ำนจังหวัดกำปตอ ชมวิวทิว
ทัศน์ และวิถีชีวิตชำวบ้ ำนระหว่ำงทำง
ถึงกรุงเทพพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชำ นำท่ำนเข้ ำที่พกั SAMNANG LAOR PHNOM
PENH / KRAVAN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำร้าน... หลังอำหำรอิสระ หรือจะชมแสง สี เสียงยำมรำตรี กรุงพนมเปญ ตำมอัธยำศัย

ว ันทีส
่ าม

พระราชว ังเขมร ินทร-์ ว ัดพระแก้ว-เรือนคาตุ ลสะแลง-ตลาดชาทะไม
พิพธ
ิ ภ ัณฑ์สถานแห่งชาติ-ว ัดพนม-พนมเปญ-สนามบิน สุวรรณภูม ิ

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 ชมคุกตุ ลสะแลง อนุสรณ์แห่ งควำมโหดร้ ำยของเมขร
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แดง สถำนที่กักขังนักโทษทำงกำรเมืองในยุคสงครำมฆ่ำลำงเผ่ำพันธุ์ของเขมรแดง แต่เดิมเป็ นโรงเรียนที่สอน
ในระดับชั้นประถม แต่ถูกยึดใช้ เป็ นสถำนที่บัญชำกำร นำโดย พล พต ปัจจุ บันอำคำรแห่ งนี้ได้ จัดเป็ น
พิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องรำวที่หลงเหลือจำกอดีต ภำยในมีภำพถ่ำยของเหยื่อที่ถูกสังหำรและอำวุธที่ใช้ ในกำร
ทรมำนจัดแสดงอยู่ ภำยหลังจำกเขมแดงหมดอำนำจลงในปี ค.ศ.1978 ได้ มีกำรขุดกะโหลกศรีษะของเหยื่อ
กว่ำ 8,000 ชิ้น ขึ้นมำ และบำงส่วนได้ จัดแสดงไว้ ณ ที่แห่ งนี้
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้าน…
ช้อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองที่ตลาดชาทะไม(Central Market) ซึ่งสร้ ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1937 สมัยที่ยังเป็ นอำณำ
นิคมของฝรั่งเศส เป็ นตึกแบบอำร์ตเตโก ซึ่งมีเพดำนสูง ควำมมี ชีวิตชีวำของพนมเปญมีเสน่ห์อยู่ท่ตี ลำด ซึ่ง
เต็มไปด้ วยสินค้ ำรำคำถู ก อำทิ เช่น เครื่องประดับ อัญมณี และเครื่องใช้ ในครัวเรือน ผ้ ำไหมลำยพื้นเมือง
สินค้ ำของฝำกประเภทของกินของใช้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิก เสื้อผ้ ำ นำฬิกำ กระเป๋ ำ ฯลฯ เป็ นต้ น เลือกซื้อ
อิสระตำมอัธยำศัย จำกนั้นชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ เป็ นพิพิธภัณฑ์ทำงประวัติศำสตร์และ
โบรำณคดีช้ นั นำของประเทศ สร้ ำงขึ้นในปี ค.ศ.1918 และได้ เปิ ดให้ เข้ ำเยี่ยมชมเป็ นทำงกำรโดยสมเด็จพระ
ศรีสุวัตทิ์ในปี ค.ศ.1920 และเพิ่งได้ รับกำรบูรณะหลังจำกยุคสมัยเขมรแดง พิพิธภัณฑ์ฯ เป็ นตัวแทนที่ดีท่สี ุด
ของสถำปัตยกรรมของกรุงพนมเปญ และสร้ ำงตำมแบบลักษณะศิลปะปรำสำทโบรำณของกัมพูชำ ภำยในมี
กำรจัด.. ซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นที่รับใช้ ทำงด้ ำนศำสนำและมีกำรรวบรวมประติมำกรรมของศำสนำฮินดูและพุทธ
แสดงงำนศิลปะกว่ำ 14,000 ชิ้น รวมมีรูปปั้นเซรำมิกส์ สำริด ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ จนถึงยุคสมัย
กลำงของรำชอำณำจักรกัมพูชำ รวมถึงประติมำกรรมชุดเต้ นรำในศตวรรษที่ 19 และเรือพระรำชพิธี
โบรำณวัตถุ ท่งี ดงำม และน่ำประทับใจอย่ำงยิ่ง คือ เทวรูปพระนำรำยณ์บรรทมสินธุ์สำริด ซึ่งขุดพบที่ปรำสำท
แม่บุญตะวันตกในเมืองพระนคร นอกจำกนี้ยัง มีกำรแสดงหั ตถรรมจำกไม้ งำนแกะสลักหิ และงำนศิลปะ
พื้นบ้ ำนของเขมรด้ วย แล้ วนำวัดพนม ซึ่งอยู่ใจกลำงนครพนมเปญ เป็ นหนึ่งในวัดที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำน
ที่สุดของกัมพูชำ เมื่อมองจำกไกลๆ จะเห็นวัดพนมตั้งอยู่บนภูเขำสูง ๒๗ เมตรและถู กโอบล้ อมด้ วยสีเขียว
ของต้ นไม้ โบรำณ ตำมคำบอกเล่ำของพระรึดธี โบะรำ เจ้ ำอำวำสวัด วัดนี้ก่อสร้ ำงเมื่อปี ค.ศ.1372“หลังนำ้
ท่วมครั้งใหญ่ได้ มีเศรษฐี นีชำวเขมรชื่อเพ็ญพบท่อนไม้ ลอยมำตำมนำ้ และในท่อนไม้ น้ นั มีพระพุทธรูปซ่อนอยู่
ถึงสี่องค์ จำกกำรมีศรัทธำแรงกล้ ำในพุทธศำสนำ เธอจึงใช้ ทรัพย์ส่วนตัวสร้ ำงวัดขึ้นบนยอดเขำเพื่อเป็ นที่
ประดิษฐำนพระพุทธรูปเหล่ำนี้พร้ อมทั้งไม่ให้ นำ้ พัดพำพระพุทธรูปเหล่ำนี้ไป ควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป
๔ องค์ ในวัดพนมทำให้ ประชำชนมำปลูกบ้ ำนอยู่ในบริเวณรอบวัดนับวันมำกขึ้นจนกลำยเป็ นเขตชุมชนและใน
ที่สุดก็ขยำยกลำยเป็ นกรุงพนมเปญในปัจจุ บัน พนมหมำยถึงภูเขำ ส่วนเพ็ญคือชื่อของผู้หญิงที่สร้ ำงวัดนี้”
รับประทำนอำหำรค่ำร้าน... หลังอำหำรอำลำกรุงพนมเปญเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติพนมเปญ
เหิ นฟ้ ำกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย... สายการบิน JC Cambodia International Air Lines
เที่ยวบินที่ QD695
เดินทำงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ
***พนมเปญ-สีหนุวลิ ล์-ภูโบโก-กำปอต-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)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่ำน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่ำนละ

1 ท่ำน(มีเตียง)
13-15, 21-23 ตค., 10-12,
24-26 พย.,8-10,22-24 ธค.60

15,900.-

15,900.-

2,000.-

8-9 ท่าน เดินทางได้ทุกว ัน
(ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)

15,900.-

15,900.-

2,000.-

30 ธค.-1 มค.,31 ธค.-2 มค.61

17,900.-

17,900.-

2,500.-

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

อัตรานี้ รวม

ตั๋วเครื่อ งบิน ดอนเมื อง-พนมเปญ-เสีย มเรี ยบ-พนมเปญ-สุวรรณภูมิ และภำษี สนำมบิน / รถปรั บอำกำศ
ท่องเที่ยวตำมรำยกำร/ ที่พัก โรงแรม 2 คืน(พั กห้ องละ 2-3 ท่ำ น)/ อำหำรตำมระบุ ในรำยกำร/ บั ตรเข้ ำชม
สถำนที่ทอ่ งเที่ยว/ ไกด์ ท้องถิ่ น(พู ดไทย)/ ล่อ งเรือ โตลเลสำบ/ ประกั นกำรเดินทำงและรักษำพยำบำลใน
วงเงินท่ำนละ 1,000,000/500,000 บำท (เฉพำะอุบัติเหตุเท่ำนั้น)/ 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 EMAIL :wansabaitour@gmail.com
พร้ อมชำระค่ำมัดจำ ท่ำนละ 8,000 บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 15 วัน
สิ่งที่ควรเตรียมไป กล้ องถ่ำยรูป / แบตเตอรี่ / เสื้อแขนยำว /หมวก /รองเท้ำผ้ ำใบ / ยำประจำตัว /ไฟฉำย และ
เพื่อนที่ร้ ใู จ

หมายเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยถือประโยชน์ของท่ำนเป็ นสำคัญ
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