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ไปรถ-กล
            

บัรถ 2 วัน 1 คนื(เข้าด่านอรัญ) 

 
      
       
    เชา้          คณะถึง อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ผา่นพิธีการขา้มแดน ไปยงัราชอาณาจกัรกมัพชูาท่ีด่านปอยเปต             
                    นัง่รถมุ่งหนา้สู่ กรุงพนมเปญ ผา่นเมืองศรีโสภณ โพธิสตัว ์กาํปงชนงั 
    บ่าย         ถึง กรุงพนมเปญ ไปทุ่งสังหารท่ีเจืองแอก็ สถานท่ีตาํนานแห่งการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุมนุษย ์            
                    ตาํนานสงัหารท่ีโลกไม่เคยลืม ความเลวร้ายท่ีปรากฏในประวติัศาสตร์ ท่ีมนุษยก์ระทาํต่อมนุษย ์
                    ดว้ยกนัอยา่งป่าเถ่ือนทารุณ ณ ทุ่งสงัหารน้ี 
                    ไปพพิธิภัณฑ์โตนสเลง เป็นหน่ึงในสถานท่ีสะเทือนอารมณ์มากท่ีสุด  เดิมเป็นโรงเรียน แต่ภายหลงั 
                    เขมรแดงเปิดเป็นศูนยก์ลางของการทรมานนกัโทษรวมกนัอยูท่ี่น่ีนบัพนั และมีนกัโทษนบัสิบคนท่ี 
                    จะตอ้งเสียชีวิตในแต่ละวนั มีภาพถ่ายของนกัโทษและคาํอธิบายเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน 
      เยน็        ผอ่นคลายบรรยากาศยามเยน็หนา้สายนํ้า จัตุรมุข ท่ีแม่นํ้ า 4 สายไหลมาบรรจบกนั มีม่านพระราชวงั 
                     เขมรินทร์เป็นฉากหลงั ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกสวยงาม 
 
 

วนัแรก  :  อรญัประเทศ – พระตะบอง – พนมเปญ 

วนัท่ีสอง  :  พนมเปญ – เสียมเรยีบ 

 

     เชา้          ชมวดัพนม วดัเก่าแก่สร้างบนภูเขากลางกรุงพนมเปญเป็นท่ีเคารพของชาวกมัพชูามาก ตาํนานเล่าวา่ 
                    นางเปญเป็นผูพ้บพระพทุธรูปองคพ์ระประธานในโบสถล์อยนํ้ามาจึงมอบใหพ้ระยาคูข้ีหอม พระครู 
                    ยอดแกว้แห่งลา้นชา้งสร้างวดัน้ีข้ึน กรุงพนมเปญตั้งช่ือตามช่ือวดัน้ี ในโบสถมี์พระหนา้แดง ดูเหมือน 
                    พระเขินดูแปลกตา                                                                                                                                                  
                     เขา้ วงัเขมรินทร์ พระราชวงั หลวงแห่งน้ีออกแบบโดยชาวเขมรและก่อสร้างโดยฝร่ังเศส  
                     ประกอบดว้ยพระสถูปเจดีย ์วดัพระแกว้ และพระเจดียเ์งินท่ีสะทอ้นแสงระยบิระยบัไปดว้ยทองท่ี 
                     ประดบัประดา ผูเ้ขา้ชมตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพท่ีปกคลุมร่างกายตั้งแต่หวัไหล่จนถึงขา 
                    ไป ตลาดกลาง สญัลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงพนมเปญ ออกแบบตึกสถาปัตยกรรมยคุโคโลเนียล 
                      มองดูคลา้ยดอกบวัเขมร สินคา้มีใหเ้ลือกมากมาย 
     บ่าย          ถึง เมืองเสรียบ สกัการะศาลเจา้ องค์เจก-องค์จอม ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมือง มีฝงูคา้งคาวแม่ไก่                   
                     จาํนวนมาก อาศยับารมี 
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วนัท่ีสาม  :  บนัทายศร ี- ตาพรหม – นครธม – นครวดั 

     เชา้         ชม ปราสาทบันทายศรี อญัมณีเพชรนํ้าเอกทางลวดลาย เน้ือหินทรายสีชมพสูลกัลายคมบางชดัเจน  
                     เป็นงานประณีตท่ีสุดของการแกะสลกัหินทราย ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น รัตนชาติแห่งกมัพูชา 
                    ชม ปราสาทตาพรหม ท่ีซ่อนตวัในป่าลึกใตต้น้สะปงขนาดใหญ่ ดูลึกลบัเหมือนอยูใ่นเขาวงกต                    
                    รากสะปงยกัษ์ท่ีแผร่ากเกาะกมุตวัปราสาทเป็นภาพท่ีผูค้นทัว่โลกคุน้ตา 
                    นาํคณะสู่ นครธม ผา่นสะพานชกันาคดึกดาํบรรพ ์มองเห็นปราสาทบาปวน ปราสาทตาแกว้อีกฝ่ัง 
                     เดินจากลานชา้ง ปราสาทพระเจา้ข้ีเร้ือน ผา่นปราสาทพิมานอากาศ ก่อนเขา้ชม ปราสาทบายน                  
                     ศูนยก์ลางแห่งจกัรวาลสร้างสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ตวัปราสาทสลกัรูปพระพกัตร์พระโพธิสตัว ์           
                     อวโลกิเตศวรขนาดใหญ่จอ้งมองเราทุกทิศ รอยยิม้แห่งบายน ประทบัใจยิง่นกั 
     บ่าย         เขา้ชม นครวดั ความยิง่ใหญ่อลงัการ์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ท่ีมนุษยโ์บราณสร้างไดอ้ยา่งน่าท่ึง 
                     พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องพระวิษณุเทพในศาสนาฮินดู สุดยอดแห่งปราสาทหิน          
                     ทั้งมวล ใชหิ้นลว้นๆเนรมิตรูปทรงไดอ้ยา่งวิจิตรพิศดาร เป็นบุญตาผูท่ี้เคยเห็นความยิง่ใหญ่อลงัการ์                  
                     ของปราสาทนครวดั รําพึงออกมาวา่ ใครยงัไม่เห็นอย่าพึง่ตาย 
     เยน็         ข้ึน เขาพนมบาเคง็ เพื่อชมพระอาทิตยอ์สัดงผา่นม่านปราสาทพนมบาเคง็ เป็นฉากหลงัแสงสะทอ้น 
                    จากสระนํ้าขนาดใหญ่สวยงามมาก และสามารถมองเห็น นครวดั ยามตอ้งแสงอาทิตยย์ามเยน็ 
                     เหลืองอร่ามดงัเมืองเนรมิต 
                     รับประทานอาหาร แบบบุบเฟ่ห์  พร้อมชมการแสดงพ้ืนเมืองอนัลือช่ือชุด ระบําอปัสรา 
                     กลบัท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือ ออกท่องราตรี(ตามสมคัรใจ 
  

วนัท่ีส่ี  :  ตาพรหม – นครธม – นครวดั  
 

      เชา้          นาํท่านนัง่เรือสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบนํ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเอเชียอาคเนค ์ผา่นชุมชนชาวเวียดนาม 
                      ใชเ้รือเป็นท่ีอยูอ่าศยักระจายกลางนํ้าวิถีชีวติน่าสนใจ กวา้งและยาวมากจนปรากฏในแผนท่ีโลก 
                     เลือกชมและซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกท่ี ตลาดซาจ๊ะ มีสินคา้ใหเ้ลือกอยา่งมากมายทั้งเคร่ืองประดบั 
                      และไมแ้กะสลกั เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองเสรียมเรียบ 
      บ่าย         ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ถึง ด่านอรัญประเทศ จ.สระแกว้ เลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกท่ีตลาด           
                     โรงเกลือ ก่อนข้ึนรถยนตท่ี์จอดรออยู ่เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ   ราคารับ-ส่ง ณ ด่านอรัญประเทศ จ.สระแกว้ 
 

    จาํนวน  4 - 6 ท่าน ท่าน    7 - 9   14 - 18 ท่าน 20 - 26 ท่าน 35 ท่านข้ึนไป 
    9,500     9,000       8,000        7,000         6,500 ค่าบริการ 

 
 

อตัราน้ีรวม         ค่าพิธีการผา่นด่าน(VIP) 
  ค่าเขา้ชมปราสาท 800 บาท 

                               ค่ารถยนตน์าํเท่ียวเขมร ตลอดรายการ 
 ค่าอาหาร จาํนวน 11  ม้ือ, อาหารวา่งเคร่ืองด่ืมบนรถ 
  ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว 3 คืน 

                               ค่ามคัคุเทศกเ์ขมร และพนกังานบริการไทย 
                               ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
อตัราน้ีไม่รวม     ค่ารถยนตรั์บ-ส่งด่านอรัญประเทศ 
                               ค่า VAT และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
เตรยีมเดินทาง     หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) อายเุหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน 
                                       ส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
                                  เงินมดัจาํล่วงหนา้ 30% โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์ แกว้วงษา 

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี  361-239008-7 
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