โปรแแกรมทัววร์ กัมพูชชา 3 วัน 2 คืน
ราคาท่ านละ 5,6600 บาท
จัดโดยสสมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนท่าเรื อ “นินิตยานุกลู ”
รรายได้ สมทบกองทุนครูรูอาวุโสโรงเรี ยนท่าเรื อ “นิตยานุกกูลู ”

วันแรก (เสาร์ 30 มิถุนายน 22555) : กรุ งงเทพฯ ปออยเปต เสียมเรียบ องค์ เจ็ด องค์ จอม
ล่ องเรื ออโตนเลสาปป
03.30

รับคคณะทัวร์ ทกุ ทท่านที่จดุ นัดดพบ

04.00

ออกกเดินทางโดยยรถบัส มุง่ หน้
ห าสู่ อ.อรัญ
ญประเทศ จ.สระแก้ ว

08.00

รับปประทานอาหหารเช้ า (มื ้อทีที่ 1)

08.30

ถึงตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ วเพื่อตรวจเอกสารผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง ที่ดา่ น
ปอยยเปต โดยทาางทีมงานจะะอํานวยควาามสะดวกให้ห้ เรี ยบร้ อย จจากนั ้นเปลียยนรถเป็
่
น
รถปรับอากาศฝัฝั่ งเขมร ออกเดินทางผ่านนปอยเปต สูเ่ มืองศรี โสภภณ สูจ่ .เสียมเรี ยบ
ตามมถนนหมายเลข 6 ของกักัมพูชา

12.00

บริ การอาหารกลลางวันที่เมือองเสียมเรี ยบ (มื ้อที่ 2) หหลังจากนันอ
้ ออกเดินทางงต่อ

14.30

เดินททางถึง จ.เสีสียมเรี ยบ จาากนันนํ
้ าท่านนสักการะ องค์
อ เจ็ด องค์ค์จอม พระพุทธรูปพี่
น้ องคูบ่ ้ านคูเ่ มืองชาวเสี
อ
ยมเเรีี ยบมาช้ านาน
น และเป็ นนที่เคารพนับถื
บ อของชาววเขมร ชม
หัวกกะโหลกมากกมายในครัง้ ที่เขมรแดงปปกครองและะการฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์ที่วดั ใหม่
จากนันนํ
้ าท่านลล่องเรื อชมทะเลสาบที่ใหหญ่ที่สดุ ในเเอเชีย ชมวิถถีีชีวิตความเเป็ นอยู่
ของชชาวเขมรแลละชาวเวียดนนามในโตนเเลสาป ชมบบรรยากาศยาามเย็นและพพระ
อาทิทิตย์ลบั ฟ้า

19.00

บริ การอาหารเย็ย็นที่ภตั ตาคาารโตนเลแม่ม่โขง (Tonle Mekong RRestaurant – มื ้อที่ 3)

วันที่สอง
อ (อาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2555) : ปราสาทบบันทรายสรีรี ปราสาทบบันทายสําเเหร่
ปราสาททตาพรม นนครธม ปราาสาทบายนน นครวัด
06.30

บริ การอาหารเช้ช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 4) หลัลังจากนันนํ
้ าาท่านสูป่ ราสสามบันทายยสรี ที่
สร้ างงตอนปลายยสมัยพระเจ้ าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศศ.1510) เป็ นกลุม่ ปราสสาทหลัง
เล็กๆๆที่สร้ างด้ วยยหินทรายสีชชมพู แกะสลลักภาพนูนสูงได้ อย่างงดดงาม จากนันันนํ
้ าท่าน
ชมปปราสามบันททายสําเหร่ ที่สร้ างขึ ้นในนสมัยพระเจ้ าสุริยวรมันทที่ 2 องค์ปราาสาท
คล้ าายกับปราสาาทหินพิมาย และนําท่านนเดินทางสูปปราสาทตาพ
่
พรหม ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี

พ.ศ.1729 โดยพพระเจ้ าชัยวรรมันที่ 7 เพื่อออุทิศถวายแด่พระราชมมารดา เป็ นวัดใน
พระะพุทธศาสนาา เป็ นปราสาามที่สวยงามมและมีมนต์ต์ขลังมาก
12.00

บริ การอาหารกลลางวันที่ภตั ตาคารโตนเเลสาป (มื ้อทีที่ 5) อาหารส่วนมากเป็ นแบบ
ภาคกลาง หลังจากนันันนํ
้ าท่าน
สูเ่ มืองพรระนคร หรื อ นครธม
ชมความสวยงามของง สะพาน
นาคราช ซึง่ เป็ นสะพานที่พระ
เจ้ าชัยวรมันที่ 7 กษัตตริ ย์เขมร
ใช้ เป็ นทาางเสด็จผ่านนเข้ าออก
เมืองนครรธม ชมประตูเมือง ที่
ง่ น
มียออดเป็ นรูปพรระโพธิสตั ว์ หหันพระพักตตร์ ไปทัง้ 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึงเป็
ศูนย์กลางของอังั กอร์ ธม หรืรื อนครธม ถือว่าเป็ นสุดยยอดของปราสามเขมร เมื่อท่าน
ได้ เข้ าไปยังปราสาทแห่งนีจะรู
้จ ้ สกึ เหมือนมี
น คนคอยจ้จ้ องมองท่านอยู
น ต่ ลอดเววลา
้ าท่านชชมสิง่ มหศัศจรรย์ที่เคยติติด 1 ใน 7 ขของโลกที่ปรราสาทนครวัดั ซึง่
จากนันนํ
สร้ างงขึ ้นเมื่อประะมาณ พ.ศ.1650 – 17220 โดยพระเเจ้ าสุริยวรมันั ที่ 2 ชมรูปปสลักนาง
อัปสสรนับหมื่นองงค์ ชมภาพแแกะสลักนูนนตํ่า การกวนนเกษี ยรสมุทร
ท ซึง่ เป็ นพิธธีีกรรม
โบราาณอันศักดิส์สิทิ ธิ์ ชมภาพพการยกกองงทัพของพระะเจ้ าสุริยวรมมันที่ 1 โดยมมีภาพ
กองทัพของเสียมกุ
ม ก ซึง่ เป็ นนบรรพบุรุษของชาวไทย
ข
ปรากฏอยูด้ด่ ้ วย

18.30

R
((มื ้อที่ 6) หลัลังจากนัน้
บริ การอาหารเย็ย็นที่ภตั ตาคาาร Tex Deyy Angkor Restaurant
ย ย
เดินจจับจ่ายณตลลาดกลางคืนนได้ ตามอัธยาศั

วันที่สาม (จันทร์ ท่ ี 2 กรกฎาคม 2555) : วัดใหม่ ช็อปปิ ้ ง ศรีโสภณ ปอยเปต ตลาดโรง
เกลือ กรุ งเทพ
07.00

บริ การอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 7) หลังอาหารเช้ า นําท่านช็อปปิ ง้ ซื ้อสินค้ าของ
ฝากที่ระลึกที่ตลาดซาจ๊ ะ และชมหมูบ่ ้ านแกะสลักหิน เมื่อสมควรแก่เวลานําคณะ
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื ้อที่ 8) จากนันนํ
้ าท่านออกเสร้ นทางเดิมสู่
ด่านปอยเปต

15.00

แวะช็อปสินค้ าปลอดภาษี และเที่ยวชม หลังจากนันเดิ
้ นทางกลับ

18.00

รับประทานอาหารเย้ นที่ครัวสระแก้ ว

21.00

ทีมงานส่งคณะทัวร์ ทกุ ท่าน

ราคาทัวร์
- ค่าใช้ จา่ ยท่านละ 5600 บาท
- พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 2000 บาท
- ค่ารถบัสไทย-กัมพูชา
- ค่าที่พกั 2 คืน ณ โรงแรม Smileling hotel, City Angor Hotel
- ค่าคาราโอเกะในคืนที่ 2
- ค่าอาหารทุกมื ้อ (8 มื ้อ) นํ ้าดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ตา่ งๆ
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ
- ค่ามัคคุเทศ ไทย/กัมพูชา

