 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 28 เม.ย. 2020 10:20

ทัวร์กัมพชู า นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
นมัสการพระคบู่ ้ านคเู่ มือง องค์เจ็ก องค์จอม
ปูพ้ นื ประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์
ตื่นตากับ

เมืองหรหิ ราลัย
เขาพนมกุเลน

ปราสาทบันทายสรี
นครวัด
นครธม
ปราสาทตาพรหม
เยี่ยมชม

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดซา่ จ๊ะ




ราคา
วันเดินทาง

เม.ย. 2019 - ก.ย. 2020

จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 - 5 คน
เดินทาง 6 - 8 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

12,700
11,400
10,100
2,000

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินเสยี มเรยี บ – พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์ - เมืองหรหิ ราลัย

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินเสยี มเรยี บ – พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์ - เมืองหรหิ ราลัย
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/13.4059965,103.8157834/%E0%B8%9B%E0%B8%A3
%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9
%82%E0%B8%84+Chok+Chai+District,+Nakhon+Ratchasima/Tara+Angkor+Hotel,+Krong
+Siem+Reap,+Cambodia,+17254,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@
14.3578482,102.2523177,9z/data=!4m15!4m14!1m0!1m5!1m1!1s0x311bfdfaa5345a19:0x4
1bd16d1daad9bd0!2m2!1d102.1740056!2d14.698487!1m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0
x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

06:00 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
08:00 ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรยี บ เที่ยวบินที่ PG903
09:00 ถึงสนามบินเสียมเรยี บ ประเทศกัมพูชา
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักทอ่ งเที่ยว หลังจากนั้ นเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองเสียมเรยี บ
พาทา่ นไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์
เดินทางสเู่ มืองหรหิ ราลัย ชมปราสาทพะโค ปราสาทบากอง ปราสาทโลเลย

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินเสยี มเรยี บ – พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์ - เมืองหรหิ ราลัย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Angkor National Museum ชมงานศิลปะตา่ งๆ
ซึ่งสะท้อนให้เหน็ ถึงนครวัด ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เมืองหริหราลัย สร้างขึ้ นในพุทธศตวรรษที่ 14 หมายถึงที่อยู่ของพระศิวะและพระวิษณ ุ
ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง คือ
สะพานนาคราช กอ่ นจะเข้าสตู่ ั วเมืองนครธม
จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหลา่ เทวดา และอสูร
ปราสาทบายน Bayon ศาสนสถานแหง่ เดียวของเมืองนครหลวง
ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบ
ปราสาทตาพรหม Ta Prohm
ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพทุ ธศาสนานกิ ายมหายาน
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์

อาหาร

กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 2

ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Tara Angkor Hotel หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

พนมกุเลน - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด

วันที่ 2

พนมกุเลน - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia,
+17254,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/%E0%B8%99%E0%B9%89
%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8
%81%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99+Cambodia/Angkor+Wat,+Kron
g+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4939285,103.9128351,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1
m5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1
m5!1m1!1s0x3110489b1104544b:0x76f2ace378c4755b!2m2!1d104.1079044!2d13.568696
8!1m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.412
4693!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางไปชม เขาพนมกุเลน Phnom
Kulen ซึ่งอยหู่ า่ งจากเมืองเสียมเรยี บประมาณ 70 กิโัลเมตร
เดินทางกลับจากเขาพนมกุเลน สตู่ ั วเมืองเสียมเรยี บ ชมปราสาทบันทายสรี
ปราสาทนครวัด

วันที่ 2

พนมกุเลน - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นเทือกเขาสูง เป็นแหลง่ ต้นน้ำที่สำคัญของเสียมเรยี บ
ที่ใหลผ่านไปย้งตัวเมือง
ก่อนจะไปบรรจบกับโตนเลสาป สถานที่เที่ยวที่ต้องไม่พลาดชม
ศิวลึงค์พันองค์ใต้น้ำ ศาสนาฮนิ ดู ลัทธ ไิ ศวนกิ ายนั้ นบูชาศิวลึงค์
โดยศิวลึงค์จะเป็นตัวแทนของพระศิวะ และอวัยวะเพศชาย
สว่ นฐานโยนจี ะเป็นตัวแทนของนางอมุ าเทวี และอวัยวะเพศหญิง
น้ำตกพนมกุเลน ตัวน้ำตกอยู่หา่ งจากต้นน้ำประมาณ 2-3 ร้อยเมตร
ลักษณะเป็นน้ำตกสองชั้ น
วัดพระองค์ธม จ ดุ เดน
่ ของวัดอยทู่ ี่
พระพุทธรปู ปางไสยาสน์ที่แกะสลักจากหนิ ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี พศ.1701
ปราสาทบันทายสร ี Banteay Srei ปราสาทขนาดเล็ก
สร้างด้วยหนิ ทรายสีชมพแู กะสลักภาพนนู สงู อยา่ งสวยงาม
ปราสาทนครวัด Angkor Wat สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
เขาพนมกุเลน

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร
ภัตตาคาร พร้อมชมระบำอัปสรา

Tara Angkor Hotel หร ือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - องค์เจ็ก องค์จอม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซา่ จ๊ะ - กรงุ เทพฯ

วันที่ 3

เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - องค์เจ็ก องค์จอม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซา่ จ๊ะ - กรงุ เทพฯ

แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia,
+17254,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Thom,+Krong+Sie
m+Reap,+Cambodia/Siem+Reap+International+Airport,+National+Road+6,+Krong+Siem
+Reap,+Cambodia/@13.4068252,103.8036099,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!
1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1
s0x3110142f18707b7f:0x3a693bbd9b1fce4b!2m2!1d103.8589518!2d13.4411937!1m5!1m1
!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!3e0?
hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

ชมนครวัด ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
และตลาดซา่ จ๊ะ จนได้เวลานัดหมาย
17:00 เดินทางสู่สนามบินเสียมเรยี บ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:30 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเสียมเรยี บ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่
PG908
20:25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - องค์เจ็ก องค์จอม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซา่ จ๊ะ - กรงุ เทพฯ

ข้อมูลท้องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นอาณาจักรขอมที่รงุ่ โรจน์ถึงขีดสุดในชว่ งรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ที่ยังคงทิ้งรอ่ งรอยแหง่ อารยธรรม
ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัส
สะพานนาคราช เป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหลา่ เทวดา
และอสรู ที่ฉดุ ดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
ปราสาทบายน เป็นศาสนสถานแหง่ เดียวของเมืองนครหลวง
ไมม่ ีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ
ปราสาทตาพรหม ปราสาทในกลมุ่ ตะวันออกของเมืองพระนคร
ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานกิ ายมหายาน
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
องค์เจ็ก องค์จอม นมัสการพระคบ
ู่ ้ านคเู่ มืองของชาวเสียมเรยี บ
็ ศนู ย์ที่เปดิ สอนวิชาชีพทกุ สาขา
ศนู ย์ฝึกวิชาชีพ Les Artisan d'Angkor เปน
ให้แกช่ าวเสียมเรยี บ เชน่ การทอผ้า การแกะสลักหนิ แกะสลักไม้
มีผลงานของนักศึกษาจำหนา่ ยเป็นของที่ระลึก
ตลาดซาจ๊ะ Old Market
เมืองนครธม

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย หรอื ภาษาอังกฤษ )
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ น้ำดื่ม และผ้าเย็น
ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์, ซักรดี , โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ทำวีซา่ แบบ On Arrival ที่สนามบินเสียมเรยี บ ประมาณ USD 30-35 ใช้รปู ถา่ ยสีขนาด 2 นิ้ว 1-2
รปู
คนไทยไมต่ ้ องทำวีซา่
ค่างานเลี้ ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 และ 31 ธันวาคม ของทางโรงแรม
ราคาสำหรั บเด็ก

เด็กอายตุ ำ่ กวา่ 2 ปี ไมค่ ิดคา่ บรกิ าร
เด็กอายุ 2 - 11 ปี ไมใ่ ช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใหญ
ู ่ 2 ทา่ น คิด 65%
เด็กอายุ 2 - 11 ปี ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ทา่ น คิด 75%
เด็กอายุ ตำ่ กวา่ 11 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ 1 ทา่ น คิด 100%

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/cambodia/221

