
 
 

นัง่รถไฟนัง่รถไฟ(ปรบัอากาศ)(ปรบัอากาศ)เช่ือมโยงสายสมัพนัเช่ือมโยงสายสมัพนัธ์ธ์  AAEECC  ไทยไทย--กมัพชูากมัพชูา  

ปอยเปต ปราสาทพนมบาเค็ง ปราสาทนครวดั นครธม ปอยเปต ปราสาทพนมบาเค็ง ปราสาทนครวดั นครธม   

ปราสาทตาพรหมปราสาทตาพรหม  ตลาดซ่าจะ๊ ตลาดโรงเกลือ ตลาดซ่าจะ๊ ตลาดโรงเกลือ   

เท่ียวพิพิธภณัฑอ์ยูสุ่ขสุวรรณ ์ชอ้ปป้ิงเครือสหพฒัน ์เท่ียวพิพิธภณัฑอ์ยูสุ่ขสุวรรณ ์ชอ้ปป้ิงเครือสหพฒัน ์    

    (เดินทางโดยรถ(เดินทางโดยรถไฟ+รถไฟ+รถโคช้โคช้ปรบัอากาศปรบัอากาศ  4 วนั 34 วนั 3  คืน)คืน)  

ก ำหนดกำรเดนิทำง  20-23 กุมภำพนัธ์ 2559 
วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2559  กรงุเทพ(หวัล ำโพง) – อรญัประเทศ – เสยีมเรียบ  

07.00 น.  ทุกท่านพรอ้มกนัท่ี สถานีรถไฟหวัล าโพง (กรุงเทพฯ) ลงทะเบียน..... เจา้หน้าท่ีมคัคุเทศก ์ ไทย เอ อีซี เซ็น

เตอรฯ์ ใหก้ารตอ้นรบั ออกเดินทางโดย รถไฟปรบัอากาศขบวนพิเศษ “OTOP Train” ขบวนท่ี 275 เคล่ือนท่ี

ออกจากสถานีเวลา 08.55 น.  มุ่งหน้าสู ่ อรญัประเทศ จ.สระแกว้ เพ่ือความสะดวกระหวา่งทาง บริการอาหาร

เชา้แบบปิคนิก (กล่อง) บนรถ  มคัคุเทศกแ์นะน าขอ้มูลการท่องเท่ียวพรอ้มกิจกรรมต่างๆบนรถไฟ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   กมัพูชา 

ช่วงบ่าย  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองขา้มด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกมัพชูา น าท่านขึ้ นรถปรบัอากาศทอ้งถ่ินเดินทางสู่

เมืองเสียมเรียบ ระยะทาง 154 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมงคร่ึง เดินทางสู่ ปราสาทพนมบาเค็ง 

ตั้งอยูบ่นยอดภูเขา 75 เมตร จากระดบัน ้าทะเล สรา้งในสมยัของพระเจา้ยะโสวรมนัท่ี 1 พ.ศ. 1432 - 1453 

เป็นศาสนาสถานฮินดูถวายแด่พระศิวะ  กล่าววา่เม่ือ "ศรียโสวรธานา" ขึ้ นครองราชเป็นกษัตริยท์รงพระนามวา่ 

"ยะโสวรมนั" พระองคมี์พราหมณ์ช่ือ "วามะศิวะ" ซ่ึงไดป้ระดิษฐานศิวะลึงคไ์วบ้นยอดภูเขา "ศรียะโสธาระคีรี" 

เปรียบเมือนเขาพระสุเมรอนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีสถิตของเหล่าทวยเทพ ในท่ีน้ีศิวะลึงค ์ (Royal Linga) เป็นสญัลกัษณ์

ของการปกครองโดยระบอบ "กษัตริยส์มมุติเทพ" ริเร่ิมโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ปฐมกษัตริยผู์ก้่อตั้งอาณาจกัรขอม 

เม่ือปี พ.ศ. 1346 ชมววิและบรรยากาสก่อนพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า     

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารเขา้ท่ีพกั ระดบัมาตรฐานเมืองเสียมเลียบ (2 ท่าน)  

วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2559  เสยีมเรยีบ – นครธม ปรำสำทตำพรหม – นครวดั – สระแกว้  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น.  น าท่านสู่  นครธม  เท่ียวปราสาทท่ีส าคญั ๆ อนัไดแ้ก่ ปราสาทตาพรหม  ชมปราสาทท่ีมีตน้สะปง ยดึเกาะกุมตัว

ปราสาทใหค้งอยูดู่สวยงามลึกลบัแตกต่างจากปราสาทอ่ืน สมัผสัดินแดนรอยยิ้ มแหง่บายน ท่ีเป่ียมดว้ยความ

เมตตา กรุณา ท่ีประทบัทั้ง 4 ดา้น ของหมู่องคป์รางคป์ราสาทจ านวน 54 ปรางค ์ 

10.00 น.  น าท่านสู่ดินแดนแหง่ความอลงัการของ มหาปราสาทนครวดั สรา้งโดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ผูซ่ึ้งเป็นผูส้รา้ง 

ปราสาทนครวดัแหง่น้ี ชมภาพสลกัท่ีมีอยูร่ายรอบทั้ง 4 ดา้นของนครวดั และส่ิงท่ีส าคญัคือ ภาพของนางอปัสราท่ี

มากมายรายลอ้มรอบมหาปราสาทนครวดัท่ีมีอยูท่ัว่ไปตามเสา ตามองคป์ราสาท ตามทางเดิน ท่ีมีอยูถึ่ง 1,260 

นาง ท่ีมีท่วงท่า ลีลา และการแต่งกายท่ีไม่ซ ้ากนั สมควรแก่เวลาพาชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซาจะ๊   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั   ณ หอ้งอาหาร  

15.00 น.  ผ่านกระบวนการผ่านแดน เดินทางขา้มสู่ฝั่งไทย เชคอินเขา้ท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตรฐาน   

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 



 

วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2559  สระแกว้ ชอ้ปป้ิงโรงเกลอื – ปรำจนีบรุี – เวียนทียน มำฆบชูำ  

07.00 น.  รบัประทนอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น.  เท่ียวปราสาทกลางป่าสุดแดนบูรพา ปราสาทสด็อกกอ๊กธม อนัเป็นท่ีมาของแหล่งป่ากกมากมายจึงกลายเป็น

ท่ีมาของช่ือก็เป็นได ้ภายในปรากฏปราสาทตั้งขึ้ น 3 หลงัมีคูน ้าคนัดินลอ้มรอบ บรรณาลยั โคปุระลว้นน ามาดว้ย

ศิลาแลง เป็นเคร่ืองสรา้ง เช่ือวา่เป็นศาสนสถานของฮินดูน้ันเอง พาคณะชอ้ปป้ิง ตลาดการคา้ชายแดน โรงเกลือ 

– ศูนยก์ารคา้อินโดจนี สนุกสนานกบัการต่อราคา สิคา้รงงานทั้งเก่าใหม่ เส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มากมาย ฯลฯ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

ช่วงบ่าย  เดินทางเขา้เชคอินท่ีโรงแรม Kantary กบินทรบุ์รี เปล่ียนเส้ือผา้เป็นชุดขาว         เดินทางสู่ “ดินแดนแห่งพทุธ

ธรรม” ชม ตน้ศรีมหาโพธ์ิตน้แรกของประเทศไทย  ซ่ึงเช่ือกนัวา่เม่ือสมณทูตจากอินเดียเขา้มาเผยแผ่ศาสนา

พุทธยงั แควน้ศรีมโหสถไดน้ ามาปลูกไวเ้พ่ือความเป็นศิริมงคล จงัหวดัจึงใชเ้ป็นตราสญัลกัษณ์สืบเน่ืองเร่ือยมา น า

ท่านเยอืนถ่ินทวารวดี เมืองโบราณศรีมโหสถ สกัการะ รอยพระพทุธบาทคู่เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย พรอ้ม

เดินชมเมืองโบราณและไหวพ้ระพุทธชินราชจ าลอง รว่มพิธีเวียนเทียนในวนัมาฆบูชา ประจ าปี 2559 

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารเขา้ท่ีพกั Kantary Hotel กบินบุรี (หอ้งละ 2 ท่าน)  

วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2559  พพิธิภณัฑฯ์ปรำจนี – นครนำยก – กรงุเทพฯ  

07.00 น. รบัประทานอาหารโรงแรม ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น. เดินทางท่องเท่ียว พิพิธภณัฑต์ะเกียงโบราณ และการจดัแสดงประวติัเร่ืองราวภายใตช่ื้อ พิพิธภณัฑอ์ยูสุ่ข

สุวรรณ ์เยีย่มชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ปราจนีบุรี ท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุล ้าค่าในดินแดนตะวนัออก    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

ช่วงบ่าย เดินทางสู่ ตลาดหนองชะอม ชอ้ปป้ิงอุดหนุนเลือกซ้ือพืชผกั ผลไมส้ดๆจากชาวบา้น เยอืนสกัการะเทพเจา้แหง่

โชคลาภ “ไฉ่ซ่ิงเอ๊ียะ” ณ พทุธสถานจีเ่ต็กล้ิม นครนายก หอบความส าเร็จกลบับา้นดว้ยความสุข   

19.00 น.  (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน  โดยสวสัด์ิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ    8,299.- บาท กรณีพกัเด่ียวเพิ่ม  ท่านละ 2,400 บาท 

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ   6,200.- บาท พกัรว่มกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อตัราค่าน้ีรวม - ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คนื  - ค่าอาหารตามม้ือท่ีก าหนดในรายการ 

 - ค่ารถน าเท่ียว และพาหนะทอ้งถ่ิน   - มคัคุเทศก,์สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 

 - ค่าธรรมเนียมตามรายการท่ีก าหนด  - ค่าประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม - ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าเคร่ืองด่ืมชนิดพิเศษ, ค่าซกัรีด ,ค่าโทรศพัท์,ค่ามินิบาร,์คา่รกัษาพยาบาลกรณีท่ีเกิดจาก

โรคประจ าตวั ,ค่าอญัมณี หรือกระเป๋าอนัมีมลูคา่ กรณีเกิดสญูหาย เป็นตน้ 

 - ค่าใชจ้่ายท่ีเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  

 - ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาติ ท่ีตอ้งจา่ยเพิ่ม   

 - ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์ และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์ 

 - ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน  

เง่ือนไขการจอง - แจง้ช่ือนามสกุล พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์อีเมลล ์/ ไลน์  

 - ช าระเงินมดัจ า (วนัเดียว 500 บาท ,ทวัร ์2 วนั 1,000 บาท , ทวัร ์3 วนัขึ้ นไป ท่านละ 2,000 บาท)  

 - ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วนั 

รว่มขาย / กงัวาลยฮ์อลิเดย ์ / หนุ่มสาวทวัร ์/ รุง่โรจนท์วัร ์/พลบับลิค ฮอลิเดย ์/แตงโมทวัร ์ /บิซเซอรวิ์ส /บา้นมคัคเุทศก ์ฯลฯ 
หมายเหต ุก าหนดการขา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธ์ิของบริษัทฯ ดงักล่าว จะ

ยดึถือและค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของท่านผูม้ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั  

เอกสารที่ใช ้พาสปอรต์ (พรอ้มถือตวัจริง) ตอ้งมีอายเุหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน  


