 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 28 เม.ย. 2020 09:38

ทัวร์กัมพชู า นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium
Tour บินแอร์เอเชยี



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นตากับ

ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม

เพลิดเพลิน

เสียมเรยี บยามคำ่ คืนที่ Night Market




ราคา
วันที่เดินทาง

เม.ย. - ก.ย. 2020

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

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

8,700
7,900
7,100
2,000

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบนิ ดอนเมือง - สนามบินเสยี มเรยี บ - องค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ -Theme House Gallery
- พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์ - Night Market
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Siem+Reap+International+Airport,+National+Road+
6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+National+Museum,+968+Vithei,+Charles+De+
Gaulle,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Tara+Angkor+Hotel,+Charles+De+Gaulle,+Krong+
Siem+Reap,+Cambodia/@13.3871212,103.8192375,14z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!
1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!1m
5!1m1!1s0x3110170ccc06c39f:0x9f46043c5565afe3!2m2!1d103.8601756!2d13.3664322!1m
5!1m1!1s0x3110170c059a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!3e0?
hl=en

วันที่ 1

สนามบนิ ดอนเมือง - สนามบินเสยี มเรยี บ - องค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ -Theme House Gallery
- พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์ - Night Market
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

08:00 คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
10:10 ออกเดินทางสเู่ มืองเสียมเรยี บ เที่ยวบินที่ FD610
11:10 ถึงสนามบินเสียมเรยี บ ประเทศกัมพูชา
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตทู างออก
จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้ นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรยี บ
และรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในตัวเมืองเสียมเรยี บ เชน่ องค์เจ็ก องค์จอม วัดใหม่
Theme House Gallery พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นวัดที่สร้างเมรสุ ำหรับเก็บกระดูกชาวเขมรที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับเขมรแดง
Theme House Gallery Siem
Reap สถานที่ถา่ ยรปู แหง่ ใหมข่ องเมืองเสียมเรยี บ
รวบรวมผลงานศิลปะตา่ งๆเอาไว้ให้ทา่ นได้ชื่นชมมากมาย ไมว่ า่ จะเป็นงานภาพวาด
งานถักทอผ้า
หรอื งานปั้นตา่ งๆในแบบแฟชั่นรว่ มสมัยที่เกิดจากฝีมือของจิตกรชาวเขมร
พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติอังกอร์ Angkor National Museum ชมงานศิลปะตา่ งๆ
ซึ่งสะท้อนให้เหน็ ถึงนครวัด ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ตลาดมืด Night Market ชมและช้อบป้ ิงตามอัธ ยาศัย
วัดใหม่
ธีมเฮ้าส์แกลเลอร ี

อาหาร

กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Tara Angkor Hotel หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Tara+Angkor+Hotel,+Charles+De+Gaulle,+Krong+Sie
m+Reap,+Cambodia/Angkor+Thum,+Cambodia/Angkor+Wat,+Krong+Siem+Reap,+Camb
odia/@13.427637,103.8304634,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3110170c0
59a5101:0x151fad026991ffab!2m2!1d103.861699!2d13.371155!1m5!1m1!1s0x3110150655
e9c6c7:0xf8662e97711013fa!2m2!1d103.8738031!2d13.4840408!1m5!1m1!1s0x3110168ae
a9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.4124693!3e0?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังรับประทานอาหารเช้า พาทา่ นเดินทางสเู่ มืองนครธม ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม
เดินทางไปเที่ยวชม ปราสาทบันทายสรี และปราสาทนครวัด
จากนั้ นรับประทานอาหารเย็น จนได้เวลานัดหมาย เดินทางสสู่ นามบินเสียมเรยี บ
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
21:45 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเสียมเรยี บ สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD619
22:45 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 2

เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Bayon
ชมรปู สลักด้วยหนิ ทรายเป็นพระพักตร์ขององค์พระโพธสิ ั ตว์อวโลกิเตศวร
พลับพลา The Terrance of Elephant
โดยตั้ งชื่อตามภาพแกะสลักขบวนช้างที่ฐานพลับพลาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ใช้เป็นที่ประทับ เมื่อเสด็จออกทอดพระเนตรงานพระราชพิธสี ำคัญตา่ งๆ
ลานพระเจ้าข้ เี รื้อน The Terrance of Leper
King มีภาพสลักนนู สูงที่ระเบียงเป็นภาพพญายม นางนาค ยักษ์ ครฑุ และเทวดา
ปราสาทตาพรหม Ta
Prohm วัดในพระพทุ ธศาสนาลัทธมิ หายานสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
เพื่อประดิษฐานไว้ซึ่งมนุ นิ ทรมารดา
ปราสาทบันทายสร ี Banteay Srei
ปราสาทที่นับวา่ เป็นศิลปะที่ถูกกลา่ วขานถึงหนิ ทรายสีชมพู
ปราสาทนครวัด Angkor Wat พบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุรยิ วรมันที่ 2 เพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระวิษณ ุ
ปราสาทบายน

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 1 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถ่นิ ( ภาษาไทย หรอื ภาษาอังกฤษ )
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ น้ำดื่ม และผ้าเย็น
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท

และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุ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

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/cambodia/672

