กรุงเทพฯ - อ.อรัญประเทศ (ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต)–เสียมราฐ
ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน
โดยรถตู หรือ รถโคชปรับอากาศ
กําหนดการเดินทาง : เดินทางไดทุกวัน
วันแรก
กรุงเทพฯ - จ.สระแกว (ตลาดโรงเกลือ) - ปอยเปต – ศรีโสภณ – เสียมราฐ – โตนเลสาป
05.00 น.
06.00 น.
08.00 น.

เที่ยง
บาย

17.30 น.
ค่ํา

พรอมกันบริเวณ ปมน้ํามัน ปตท. ถ.วิภาวดี (ขาง สโมสรทหารบก ตรงขามกับ ม.หอการคา)
เจาหนาที่ใหการตอนรับอํานวยความสะดวก ทานสามารถเลือกซื้ออาหารวางรับประทานไดที่ปม
ออกเดินทาง สู อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว ดานชายแดน ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต
เดิน ทางถึง ตลาดโรงเกลือ -ปอยเปต ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรทั้งไทยและกัมพูช าเปน ที่
เรียบรอย พบมัคคุเทศกทองถิ่น ใหการตอนรับทานที่ฝงกัมพูชา นําทานเดินทาง สู เมืองเสียมราฐ ระยะทาง
ประมาณ 150 กิโลเมตร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโตนเลสาป (เมืองเสียมราฐ)
นําทานเดินทางสู โตนเลสาบ อยูหางจากตัวเมืองเสียมเรียบ ประมาณ 12 กิโลเมตร เปนทะเลสาบน้ําจืดที่
ใหญที่สุดเอเชีย เมื่อเดินทางถึงทาเรือ โตนเลสาบ ลองเรือชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญที่สุดในเอเชีย
ชมความเปนอยูของหมูบานชาวประมง บานเรือนที่ตั้งอยูบนทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภัณฑสัตว โดยฤดูน้ํา
หลากน้ําทวมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กําปงธม , กําปงชะนัง , โพธิสัตว ,
พระตะบองและเสียมราฐ
เดินทางไปชมพระอาทิตยอัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง ทานสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จากเบื้อง
สูงเมื่อทานมายืนอยูบนเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมตะวันที่คอยๆคลอยต่ําลงจนลับสายตา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารสวัสดี (เมืองเสียมราฐ)
พักที่ โรงแรม Apsara Holiday Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
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วันที่สอง

ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวัด – พนมบาเค็ง - ชมโชวรําอัปสรา

06.30 น.
07.30 น.

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู ปราสาทบันทายศรี เปนปราสาทเล็ก ๆ ที่อยูรอบนอก สรางดวยหินทรายสีชมพูดูสดใส ตางจาก
ปราสาทอื่นๆ จนไดรับการขนานนามวาเปนปราสาทแหงความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสไดตั้งฉายาของ
ปราสาทแหงนี้วา “ รัตนชาติแหงศิลปะขอม ” ใหทานไดชมภาพทับหลัง และหนาบันที่มีความสมบูรณที่สุด
แมจะเปนปราสาทเกาแกกอนยุคนครวัด แตยังคมชัดมองเห็นทุกมุมไดอยางชัดเจน ชม เมืองพระนครธม
(นครธม) ผาน สะพานนาคราช เปนสะพานหินสลักขนาดใหญ รูปเทวดา กําลังฉุดนาคอีกฝงเปนอสูรฉุด
นาคขนาดใหญเชนเดียวกัน อันเปนตอนเริ่มตนจากนิยายปรัมปราที่พวกพพราหมณเลาถึงตอนกําเนิดโลก
มนุษยและจักรวาล เดินผานสู ประตูเมืองทิศใต ชม ปราสาทบายน เปนปราสาทหลวงประจํารัชสมัยพระ
เจาชัยวรมันที่ 7 เปนรูปแบบที่มีลักษณะแตกตางจากการสรางรูปแบบเดิมๆเปนเพราะพระองคทรงเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อยางยิ่ง ปรางคปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางคถูกสลักเปนภาพพระพักตรของ
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ผินพระพักตรออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดสองดูแลทุกขสุขของเหลาพสกนิกรของ
พระองคใหอยูอาศัยดวยความรมเย็นเปนสุข จากนั้นนั่งรถชมกลุมปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเชน ปราสาทบาป
วน ลานชาง ปราสาทพิมานอากาศ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโตนเลสาบ (บุฟเฟตนานาชาติ)
ชม ปราสาทตาพรหม สรางขึ้นในรัช สมัย พระเจาชัยวรมันที่ 7 เมื่อป พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกาย
มหายานพระเจาชัยวรมันที่ 7 โปรดใหสรางขึ้นเพื่อถวายแดพระราชมารดาเปนวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ
มาก สรางตามแบบขอมยุคสุดทายมีรูปแบบโดยรวมไมทําเปนชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีตนไมอยู
2 พันธุ ตนที่ใหญที่สุดเรียกกวา ตนสะปง หรือ ตนสําโรง ตามแบบฉบับคนไทย เปนไมยืนตนเนื้อออน อีก
ชนิดหนึ่ง เปนไมเ ลื้อยขึ้นอยูตามหนาบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไมเล็กไมใ หญตาง
เติบโตตามสภาวะที่เอื้ออํานวยของรากไมใหญที่แทรกชอนไชไปบนแผนศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเปนรูปทรง
คลายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองคปราสาททําใหชวยประคองยึดตัวปราสาทไมใหหักพักลงมากได ชมสิ่ง
มหัศจรรย 1ใน7ของโลก ปราสาทนครวัด ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 – 1720 โดยพระเจาสุริยวรมันที่ 2
โดยถวายเปนพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค ชมภาพแกะสลักนูนต่ํา การกวนเกษียรสุมทร ซึ่ง
เปนพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นาสนใจเปนอยางยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 โดยมี
ภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเปนบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยูดวย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารโตนเลแมโขง (บุฟเฟตนานาชาติ)
พรอมชมการแสดงพื้นเมือง ระบํานางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาออนชอยสวยงาม
พักที่ โรงแรม Apsara Holiday Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

เที่ยง
บาย

19.00 น.
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วันที่สาม

ตลาดเมืองเสียมราฐ- เสียมราฐ – ศรีโสภณ – ปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ

07.00 น.
08.00 น.

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ ที่ ตลาดซาจะ (ตลาดเกาเมืองเสียมราฐ) เชน เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ
ตัวอักษรเขมร , เครื่องเงิน , ไมแกะสลัก ตาง ๆ พรอมทั้ง จําหนาย ปลากรอบ ปลาตากแหง ปลารา ซึ่งเปน
ปลามาจากโตนเลสาบ ของที่ระลึกตาง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทตาง ๆ
ออกเดินทางสู ชายแดนไทย-กัมพูชา ดานปอยเปต
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ Tropicana Casina Hotel (ปอยเปต คาสิโน)
นําทานผานพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแลว เดินทางเขาสู ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินคาราคา
ถูก นานาชนิด จนไดเวลาพอสมควร
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ
เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ ณ จุดนัดพบ โดยสวัสดิภาพ..... (สิ้นสุดการบริการ ขอขอบพระคุณทุกทาน)

เที่ยง
14.00 น.
17.00 น.
20.00 น.

อัตราคาบริการตอทาน :
ผูใหญ ทานละ
เด็ก อายุต่ํากวา 12 ป (มีเตียงเสริม) ทานละ
เด็ก อายุต่ํากวา 12 ป (ไมมีเตียงเสริม ) ทานละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ทานละ

6,900.5,900.4,900.1,300.-

อัตราคาบริการรวม
1. คายานพาหนะ ไป – กลับ จาก กรุงเทพฯ – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ
2. คาโรงแรมที่พัก จํานวน 2 คืน (พักหองคู)
3. คาวีซา สําหรับ เขาประเทศ กัมพูชา ทานละ 20 USD. + 100 บาท (วีซา 4 วันทําการปกติ)
4. คาอาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุไว
5. คามัคคุเทศกทองถิ่น (บรรยายภาษาไทย)
6. คายานพาหนะทองถิ่น บริการ ตลอดตามรายการที่ระบุไว
7. คาธรรมเนียม เที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ระบุไว
8. คาธรรมเนียมในการผานแดน ไทย ทําเรื่องผานแดนแบบ V.I.P (ไมตองตอคิวเขาแถว)
9. บริการน้ําและผาเย็น ตลอดรายการ
10. คาประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันภัย หนึ่งลานบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
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อัตราคาบริการไมรวม
1. กรณี สงเอกสารไมทันตามที่กําหนด เพิ่มคาวีซาดวนทานละ 300 บาท
2. คาพักหองเดี่ยว หรือเดินทาง 1 ทาน เพิ่มตามอัตรา
3. คาใชจายอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % , คาภาษีหัก ณ ที่ จาย 3 % , คาภาษีทองเที่ยว หากมีการเรียกเก็บ
เอกสารที่ใชในการทําวีซาเขาประเทศกัมพูชา (สําหรับคนไทย)
หนังสือเดินทางที่มีหนาวาง และมีวันกําหนดอายุใช เหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้วก็ได)
บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) ไมใช บัตรขาราชการหรือใบขับขี่ กรุณานําติดตัวไปในวันที่ออกเดินทาง
สงเอกสารการเดินทางอยางนอย 7 วัน ทําการ (ชวงเทศกาลสงลวงหนา ประมาณ 10–15 วัน)
หมายเหตุ: สําหรับคณะจอยทัวร บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่กรุปไมถึง 15 ทาน จะไมมีหัวหนาทัวรจากกรุงเทพฯ
โปรแกรมการเดิน ทางสามารถปรับเปลี่ย นไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อัน เนื่องมากจาก
เหตุก ารณเ ฉพาะหนา อาทิเ ชน สภาพอากาศ , เสน ทาง , ภัยจากธรรมชาติ , การประทวงนัดหยุดงานและเวลาไม
เอื้ออํานวยในการเขาชมสถานที่นั้น ๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของทาน เปนสําคัญ
 ระหวางการเดินทางหากมีขอสงสัย หรือมีปญหาติดขัดประการใด กรุณาแจงใหหัวหนาทัวร หรือ มัคคุเทศกทองถิ่นให
ทราบทันที 

YES TRAVEL INTERNATIONAL LTD., PART. | 284/1 Soi Chalermsuk, Paholyothin Road 28, Chantrakasem, Jatujak, Bangkok 10900 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 513 8531-3 | Fax: +66 (0) 2 939 0754 | Email: info@yestravelinter.com| Website: www.yestravelinter.com
License No.11/5790

