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ซัว สะ ได .. อังกอร 3วัน
ชมมหาปราสาทนครวัด – เมืองพระนครธม ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม
ปราสาทสีชมพูบันทายสรี – ลองเรือโตเลสาบ
3 วัน 2 คืน (เดินทางไป-กลับทางรถปรับอากาศ)

พิเศษ !!! สามลอชมเมือง และนวดฝาเทา
Join tour
กําหนดการเดินทาง
ราคาพิเศษ +สามลอชมเมือง+นวดฝาเทา
26-28 กย,10-12 ,24-26 ตค
7-9 พ.ย.,21-23 พ.ย.,5-7 ธ.ค.,26-28 ธ.ค.,
31 ธ.ค.57-2ม.ค.58.,1-3 ม.ค.58
ปกติ

อัตราคาบริการ
ผูใหญทานละ

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป
พักกับผูใหญมีเตียง

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป
พักกับผูใหญไมมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,900 บาท/ทาน

4,900 บาท/ทาน

3,900 บาท/ทาน

1,600 บาท

6,300 บาท/ทาน

5,300 บาท/ทาน

4,300 บาท/ทาน

1,600 บาท

วันแรก

กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ

04.30 น.
09.00 น.

พรอมกันณจุดนัดเดินทางสูตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแกว เจาหนาที่ของทางบริษัทใหการตอนรับนําทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองขามดานสู ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นําทานขึ้นรถปรับอากาศทองถิ่นเดินทางสูเมือง
เสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
บริการอาหารเที่ยงที่หองอาหาร จากนั้น สักการะ ศาลเจาเจก – เจาจอม สิง่ ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง ชมพระราชวังเจาสี
หนุ นําทานเดินทางสู โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนยใหทานไดลองเรือชมภาพวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยูในทะเลสาบ

เที่ยง

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต แบบอินเตอรเนชั่นแนล พรอมชม การแสดงชุดระบําอัปสร ศิลปะ
พื้นบานที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายใหทุกทานไดถายภาพไวเปนความทรงจํา

เชิญทุกทานเขาที่พักและพักผอนตมอัธยาศัย ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเทา
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วันที่สอง

ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด -เขาพนมบาเค็ง

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พักนําคณะสูปราสาทบันทายสรี ซึ่งสรางขึ้นในสมัยพระเจาราเชนทรวร
มัน สรางดวยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ําอยางงดงามชมโคปุระหรือซุมประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก
จําหลักเปนรูปพระอิศวรทรงชางเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกวา “บันเตยเสรย” แปลวา ปอมสตรี ซึ่งทานๆจะไดชม
ความงามในการแกะสลักหินในรูปตาง ๆ เดินทางสู เมืองพระนครธม นําทานเขาชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้ม
บายน”เปนศูนยกลางของนครธมเปนสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจาชัยวรมันที่ 7ยอด
ปราสาทขนาดยักษทุกหลังจะแกะเปนเทวพักตร 4 หนา หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกขของประชาชน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางสู ปราสาทตาพรหม ที่สรางโดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศ
ใหแกพระมารดา ชมตนสะปงขนาดใหญที่แผรากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยูในเขาวงกต เดินทางสู
“มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกในรอบพันปชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ําที่ระเบียงคตทั้ง 4
ดาน ซึ่งแกะสลักเปนเรื่องราวตาง ๆ มากมาย อาทิเชน การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร จากนั้นเชิญ
ทานขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตยตกที่สวยงามเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุด
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญทานเดินเลนเลือกซื้อของฝาก ที่ไนทมารเก็ต
ตามอัธยาศัย เชิญทุกทานเขาที่พักและพักผอนอริยาบท ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเทา

เที่ยง

เย็น

วันที่สาม

ชอปปงตลาดเกา – หมูบ า นแกะสลักหินทราย - ชอปปงตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทาน
ชอปปงที่ตลาดซาจะ(ตลาดเกา) ใหทานเลือกซื้อของฝากอาทิ ผาพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด,ผาพันคอ, ปลากรอบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โตนเลแมโขงจากนั้นออกเดินทางกลับสูดานชายแดนปอยเปตระหวางเสนทางให
ทานได ชมหมูบานแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายไดสวยงามที่สุด
ถึงดานชายแดนนําทานผานดาน ไทย-กัมพูชา ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง เชิญทุกทานช็อปปงเลือกซื้อสินคาที่
ตลาดโรงเกลือ มีสินคาใหทานไดเลือกมากมาย อาทิเชน กระเปา รองเทา เข็มขัด ฯลฯ
ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 21.00 น. โดยสวัสดิภ์ าพ พรอมความประทับใจ

เที่ยง
16.00 น.
17.00 น.

อัตราคาบริการรวม - คาพาหนะตลอดการเดินทาง - คาเขาชมสถานที่และไกดทองถิ่นและคาอาหารที่ระบุตามในรายการ
- คาที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักหองละ 2-3 ทาน - คาประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)
อัตราคาบริการไมรวม - คาธรรมเนียมวีซาประเทศกัมพูชา สําหรับตางชาติ 1,000 บาท - คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ
- คาขนสง กรณีฉุกเฉิน - คาอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว - คาบริการกรณีชําระดวยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จาย
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จาย 3% (กรณีที่ตองการใบกํากับภาษี) - คาใชจายเพิ่มกรณีทําวีซา On Arrival กรณียื่นลาชาเพิ่มเลมละ 500 บาท
- คาทิปไกด + คนขับรถ ทองถิ่น ทานละ 50 บาทตอคน รวมเปน 150 บาท ตอทาน (เพื่อเปนกําลังใจกับคนพื้นที่เปนสินน้ําใจของลูกคา)

สิ่งที่ควรนําติดตัวไปดวย บัตรประชาชน ตัวจริงจําเปนตองนําติดตัวไปวันเดินทาง รองเทากันลื่น แวนกันแดด ของใชสวนตัว
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เอกสารการทําวีซา (เอกสารตองยื่นใหทางบริษัทอยางนอยภายใน 15 วันกอนเดินทางเพราะเนื่องจากเปนชวงเทศกาล)
1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 2) รูปถายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
3) สําเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดใหพนักงานไปเก็บเอกสารไดแตจะตองอยูบริเวณภายในกรุงเทพหรือทานที่
อยูตางจังหวัดสามารถสงเอกสารมาที่ บริษัท อินโดไชนาเอ็กซพลอเรอร (ประเทศไทย) 254/1 ถนนเอกชัย บางบอน กทม. 10150

เงื่อนไขการจอง และการสํารองที่นั่ง การจองจะสมบูรณ เมื่อบริษัทไดรับชําระเงินมัดจํา จํานวน ทานละ 4,000 บาท
พรอมสง Fax สําเนา Passport มาที่ 02-809-0374 ชําระสวนที่เหลือทั้งหมดพรอมสงเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันกอน
เดินทางหรือตามที่ บริษัทแจงรับเอกสาร

กรณียกเลิกการเดินทาง
แจงลวงหนานอยกวา 7 วันแตเกิน 3 วันกอนการเดินทาง หักคามัดจํา 50%
บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันกอนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
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