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KL7.2

ิ านครสงิ่ มห ัศจรรย์ของโลก
เยือนศล

ไปรถ-กลบั รถ 2 วัน 1 คืน(เข้ าด่ านอรัญ)

วันแรก : อรัญประเทศ – เสียมเรียบ
เช้า

บ่าย

เย็น

คณะถึงด่านช่องสะงํา จ.ศรี สะเกษ แล้วข้ามไปยังกัมพูชาที่เมืองอลองเวงมุ่งหน้าสู่ เมืองเสรี ยมเรี ยบ
ถึง เมืองเสรียมเรียบ สักการะศาลเจ้าองค์ เจก-องค์ จอม สิ่ งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง มีฝงู ค้างคาวแม่ไก่
จํานวนมาก อาศัยบารมี
นําคณะนัง่ เรื อสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียอาคเนค์ ผ่านชุมชนชาวเวียดนาม
ใช้เรื อเป็ นที่อยูอ่ าศัยกระจายกลางนํ้าวิถีชีวติ น่าสนใจ กว้างและยาวมากจนปรากฏในแผนที่โลก
จากนั้นเลือกชมและซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ ตลาดซาจ๊ ะ มีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายทั้ง
เครื่ องประดับและไม้แกะสลัก เป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเสรี ยมเรี ยบ
ขึ้น เขาพนมบาเค็ง เพื่อชมพระอาทิตย์อสั ดงผ่านม่านปราสาทพนมบาเค็ง เป็ นฉากหลังแสงสะท้อน
จากสระนํ้าขนาดใหญ่สวยงามมาก และสามารถมองเห็น นครวัด ยามต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น
เหลืองอร่ ามดังเมืองเนรมิต รับประทานอาหารแบบบุบเฟ่ ห์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อชุด
ระบําอัปสรา

วันที่สอง : ตาพรหม – นครธม – นครวัด
เช้า

บ่าย

เข้าชม ปราสาทตาพรหม ที่ซ่อนตัวในป่ าลึกใต้ตน้ สะปงขนาดใหญ่ ดูลึกลับเหมือนอยูใ่ นเขาวงกต
รากสะปงยักษ์ ที่แผ่รากเกาะกุมตัวปราสาทเป็ นภาพที่ผคู ้ นทัว่ โลกคุน้ ตา จากนั้นนําคณะสู่ นครธม
ผ่านสะพานชักนาคดึกดําบรรพ์ มองเห็นปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้วอีกฝั่งเดินจากลานช้าง
ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้ อน ผ่านปราสาทพิมานอากาศ ก่อนเข้าชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางแห่ งจักรวาล
สร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตัวปราสาทสลักรู ปพระพักตร์พระโพธิสตั ว์ อวโลกิเตศวรขนาดใหญ่
จ้องมองเราทุกทิศ รอยยิม้ แห่ งบายน ประทับใจยิง่ นัก
เข้าชม นครวัด ความยิง่ ใหญ่อลังการ์ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก ที่มนุษย์โบราณสร้างได้อย่างน่าทึ่ง
พระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องพระวิษณุเทพในศาสนาฮินดู สุ ดยอดแห่งปราสาทหิน
ทั้งมวล ใช้หินล้วนๆเนรมิตรู ปทรงได้อย่างวิจิตรพิศดาร เป็ นบุญตาผูท้ ี่เคยเห็นความยิง่ ใหญ่อลังการ์
ของปราสาทนครวัด รําพึงออกมาว่า ใครยังไม่ เห็นอย่ าพึง่ ตาย
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เย็น

ชม ปราสาทบันทายศรี อัญมณี เพชรนํ้าเอกทางลวดลาย เนื้อหิ นทรายสี ชมพูสลักลายคมบางชัดเจน
เป็ นงานประณี ตที่สุดของการแกะสลักหิ นทราย ได้รับการขนานนามว่าเป็ น รัตนชาติแห่ งกัมพูชา
ถึง ด่ านช่ องสะงํา จ.ศรี สะเกษ เลือกซื้อเครื่ องป่ า ของดง ก่อนกลับโดยสวัสดิภาพ

áอัตราค่ าบริการ ราคารับ-ส่ งด่านช่องสะงํา จ.ศรี สะเกษ
จํานวน 4 - 6 ท่าน 7 - 9 ท่าน 14 - 18 ท่าน 20 - 26 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
ค่าบริ การ 8,000
7,500
6,500
5,500
5,000
G ค่าพิธีการผ่านด่าน(VIP)
t ค่าเข้าชมปราสาท 800 บาท
Y ค่ารถยนต์นาํ เที่ยวเขมร ตลอดรายการ
Æ ค่าอาหาร จํานวน 5 มื้อ, อาหารว่างเครื่ องดื่มบนรถ
% ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว 1 คืน
y ค่ามัคคุเทศก์เขมร และพนักงานบริ การไทย
~ ประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม Y ค่ารถยนต์รับ-ส่ งด่านช่องสะงํา
| ค่า VAT และภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เตรียมเดินทาง 5 หนังสื อเดินทาง(PASSPORT) อายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน
ส่ งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
5 เงินมัดจําล่วงหน้า 30% โอนเข้าบัญชี นายไพโรจน์ แก้ววงษา
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-239008-7
อัตรานี้รวม

