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โปรแกรมทัวรนครวั
ด – นครธม 3 วัน
์
2 คืน
ทองแดนอารยธรรมขอม
่
ชม 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยของโลก
– ศิ วะ
์
ลิงคใต
้ ้า– พนมกุเลน
์ นํ

วันแรก
08.30 น.

12.00 น.

อรัญประเทศ-ปอยเปด-เสี ยมเรียบ-ไหว้พระองค์ เจ๊ ก พระองค์ จอม-โตนเลสาบ
รับคณะทีจุดนัดพบจากนันเดินทางไปยังชายแดนอรัญประเทศและนําคณะผ่ายพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ประเทศไทยและกัมพูชา ออกเดินทางมุง่ หน้า จ.เสี ยมเรี ยบ ไปตามถนนหมายเลข 6 ด้วยระยะทาง 152
กิโลเมตร ระหว่างทางสัมผัสธรรมชาติทุง่ นาเขียวขจีและชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวกัมพูชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เฮงบายโจก

13.00 น.

18.00 น.

ถึงเสี ยมเรี ยบ นําท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ อยูห่ ่างจากตัวเมืองเสี ยมเรี ยบ ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็ นทะเล
สาบนําจืดทีใหญ่ทีสุดในเอเชีย นําท่านล่องเรื อชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบทีใหญ่ทีสุดในเอเชีย ชมความ
เป็ นอยูข่ องหมูบ่ า้ นชาวประมง บ้านเรื อนทีตงั อยูบ่ นทะเลสาบ โรงเรี ยน พิพิธภัณฑ์สัตว์ โดยฤดูน าํ หลากนํา
ท่วมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพืนที 5 จังหวัด คือ กําปงธม , กําปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระ
ตะบองและเสี ยมราฐ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารทอปิ กคอล และเข้าเช็คอินท์ทีโรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตาม
อัธยาศัย หรื อ ออกเดินชมเมืองเสี ยมเรี ยบในยามคําคืน

วันทีส# อง

บันทายสรี-ดาพรหม-บายน-นครธม-นครวัด-ช้ อปปิ' งตลาดพชาจ๊ ะ (ตลาดเก่า)

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็ นปราสาทเล็ก ๆ ทีอยูร่ อบนอก
สร้างด้วยหินทรายสี ชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอืนๆ จนได้รับ
การขนานนามว่าเป็ นปราสาทแห่งความรัก ซึงนักโบราณคดีจาก
ฝรังเศสได้ตงั ฉายาของปราสาทแห่งนีวา่ “ รัตนชาติแห่งศิลปะ
ขอม ”
นําท่านชม ปราสาทตาพรหมสร้างขึนในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที
7 เมือปี พ.ศ. 1729 โปรดให้สร้างขึน เพือถวายแด่พระราชมารดา
เป็ นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุ ด
ท้าย ทีปราสาทตาพรหมมีตน้ ไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นทีใหญ่ทีสุดเรี ยกว่า ต้นสะปง หรื อ ต้นสําโรง อายุนบั พันปี
ครังหนึงเคยใช้เป็ นทีถ่ายทําภาพยนตร์ ฮอลลีวดู เรื อง ทูมไรเดอร์ นําแสดงโดยแองเจลีน่า โจลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจัตุมุข
ชม ปราสาทบายน เป็ นปราสาทหลวงประจํารัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที 7 เป็ นรู ปแบบทีมีลกั ษณะแตกต่าง
จากการสร้างรู ปแบบเดิม ๆ เป็ นเพราะพระองค์ทรงเลือมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิง
ปรางค์ปราสาทบายน ทัง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็ นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระ
พักตร์ออกไปทังสี ทิศเพือสอดส่ องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยูอ่ าศัยด้วยความร่ มเย็น
เป็ นสุ ข มีจาํ นวน 216 หน้า ไม่วา่ ยืนอยูส่ ่ วนใดของปราสาทก็จะเห็นพระพักตร์กาํ ลังมองท่านอยู่
นําชมสิ งมหัศจรรย์ 1ใน7 ของโลก ปราสาทนครวัด ซึงสร้างขึนเมือ พ.ศ. 1650 – 1720 โดย
พระเจ้าสุ ริยวรมันที 2 โดยถวายเป็ นพุทธบูชา ชมรู ปสลักนางอัปสรนับหมืนองค์ ชมภาพแกะสลักนูนตํา
การกวนเกษียรสุ มทร ซึงเป็ นพิธีกรรมโบราณอันศักดิIสิทธิIน่าสนใจเป็ นอย่างยิง ชมภาพการยกกองทัพของ
พระเจ้าสุ ริยวรมันที 1 โดยมีภาพกองทัพของเสี ยมกุก ซึงเป็ นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยูด่ ว้ ย
และนําท่านแวะซือของทีระลึกที ตลาดพชาจ๊ ะ เช่น เสื อยืดรู ปปราสาทหรื อ ตัวอักษรเขมร , เครื องเงิน , ไม้
แกะสลัก ต่าง ๆ พร้อมทัง จําหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า ซึงเป็ นปลามาจากโตนเลสาบ ของที
ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริ สตัลรู ปปราสาทต่าง ๆ

10.00 น.

11.30 น.
13.00 น.

15.00 น.

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นบุปเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร ทะเลแม่โขง พร้อมชมรําอัปสรนาฏศิลป์ กัมพูชา
ส่ งท่านกลับโรงแรมทีพกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส# าม

พนมกุเลน-ศิวลึงค์ นับพันองค์ อยู่ใต้ นํา' -พระนอนองค์ ใหญ่-เสี ยมเรียบ-ปอยเปต-อรัญประเทศ

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาพนมกุเลน หมายถึง ต้นลินจี จากนันชมศิวลึงค์ นับพันองค์ อยู่ใต้ นํา' ท่านจะได้ชม
ศิวะราตรี (การรวมตัวของพระนารายณ์ พระศิวะ พระพรหม) ทีแกะสลักไว้ใต้น าํ ตามความเชือของศาสนา
ฮินดู ว่านําทีไหลผ่านศิวลึงค์จะกลายเป็ นนําศักดิIสิทธิI จากนันให้ทา่ นได้สักการะไหว้ พระนอนองค์ ใหญ่ ที
แกะสลักจากหินภูเขาก้อนเดียว เพือความเป็ นศิริมงคล
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิ กนิค
ออกเดินทางกลับเข้ามาในเมือง เสี ยมเรี ยบ และออกเดินทางกลับสู่ ปอยเปต
ถึงปอยเปต นําคณะผ่านพิธีการตรวขคนเข้าเมืองทังกัมพูชา และ ไทย จากนันให้ทุกท่านได้เลือกซือของที
ตลาดโรงเกลือ เช่น กระเป๋ าแบรนด์เนม เสื อผ้า รองเท้า เครื องมือ เครื องใช้ทีจาํ เป็ นมากมาย จากนันเดิน
ทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...

12.00 น.
14.00 น.
เย็น

ราคาทานละ
9,000 บาท
่

