จันทบุรี - พระตะบอง - นครวัด - นครธม 3 วัน 2 คืน

วันแรก

จันทบุรี - ไพลิน – พระตะบอง - ตนเลสาป

06.00 น.

เดินทางไปด่านบ้านผักกาด อ. โป่ งน้ าร้อน แวะทานข้าวเช้ากันคะ

08.00 น.

เดินทางถึงด่านบ้านผักกาด อ.โป่ งน้ าร้อน จ.จันทบุรีนาคณะทาพิธีตรวจพาสปอตร์ ที่ด่าน ตรวจคนเข้าเมือง
ฝั่งไทย เดินทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งกัมพูชา

12.00 น

รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยังเมืองเสี ยมราฐ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของปราสาทนครวัด
นาชมตนเลสาป ทะเลน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพนั ธ์ ปลาชุ ก ชุ ม มากที่ สุ ด

14.00 น.

18.00 น.
20.00 น.

ชมวิถีชีวติ ชาวเรื อกว่า 5,000 ครอบครัว ที่อาศัยอยูใ่ นทะเลกว้าง ซึ่ งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด
ที่ใช้เรื อเป็ นบ้านอยูอ่ าศัย ในชุมชนชาวน้ ามีครบทั้ง โรงพยาบาล โรงเรี ยน ร้านขายสิ นค้าพืน้ เมือง
ชมพระอาทิตย์ตกนา้ สวยมากค่ะ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ช้อปปิ้ งตลาดกลางคืนตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าโรงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
07.00 น
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
21.00 น.

นครวัด - นครธม
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดิ น ทางสู่ บ นั เตี ย เสรย หรื อบัน ทายศรี ตามภาษาเขมร
แปลว่า “ ป้ อมแห่งสตรี ” เป็ นปราสาทหลังเล็กๆ
สร้ า งด้ว ยหิ น ทรายสี ช มพู เป็ นรู ป พระอิ น ทร์ ท รงช้า ง
เอราวัณ ซึ่งมีความงดงามมาก ศิลปกรรมของบันทาย
ศรี จะมีความอ่อนช้อย ประณี ต ส่ วนรู ปนางอัปสรานั้นจะ
มีความเป็ นมนุ ษย์กว่า คือมีรูปร่ างสมส่ วน หน้าตาหมด
จด อาภรณ์และเครื่ องประดับมีความชัดเจน ถื อได้วา่ มีความงดงามที่สุดในศิลปะของเขมร หลังจากนั้นออก
เดิ น ทางมุ่ ง สู่ เมื อ งนครธม หรื อ อัง กอร์ ธ ม ชมความงดงามและความมหั ศ จรรย์ข องปราสาท และ
โบราณสถานที่สาคัญ อาทิ เช่น ปราสาทปั กษีจากรงแล้วชมสะพานนาคราช ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของนคร
ธม และเป็ นสุ ดยอดของปราสาทเขมรยอดปราสาททุกหลังจะแกะสลักเป็ นรู ปเทวดา 4 หน้า ซึ่ งหันออกไป
ทอดพระเนตรดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทั้ง 4 ทิศ รวมมี 126 หน้า
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นพาชม ปราสาทตาพรม เป็ นวัดในพระพุทธศาสนาที่ รวบรวมปราสาทไว้ถึง 24 หลังตั้งอยูก่ ลาง
ป่ ามีแมกไม้ข้ ึนปกคลุม บางแห่ งมีรากไม้ใหญ่มหึ มาโอบอุม้
พระเทวสถานไว้อ ย่ า งน่ า อั ศ จรรย์ จากนั้ นพาท่ า นชม
ปราสาทนครวัด หรื อ อังกอร์ วดั สิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของ
โลกที่เปรี ยบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสู งที่สุดที่บรรจงชะลอ
มาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ถือว่ าเป็ น สุ ดยอดของการ
เดินทางในครั้งนี้ ปราสาทนครวัด สร้างโดย
พระเจ้าสุ ริยนั วรมันที่ 2 โดยถวายเป็ นพระพุทธบูชาท่าน
จะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถานและรู ป
แกะสลั ก ต่ า งๆ เช่ น ภาพแกะสลั ก นู นต่ าการกวน
เกษียรสมุทร ,ภาพแกะสลักการยกทัพของเจ้าชัยวรมันที่ 1
โดยกองทัพเสี ยมกุกห้องทุบอกและชมความงามของ ยอด
ปราสาทดอกบัวตูม
รั บ ประทานอาหารค่ า บุ ฟ เฟ่ ต์ นานาชาติ พร้ อ มชมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา ระบานางอัปสรา
นาท่านเข้าโรงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.30 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

16.00น.
16.30 น.
18.00น.

ศูนย์ ฝึกวิชาชีพ - พระตะบอง - ไพลิน - จันทบุรี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ การแกะสลักหินสี ชมพู , แกะสลัก
ไม้ รู ป นางอัปสราสวยงาม เป็ น งานฝี มือ ของผูพ้ ิการ
ทางหู เลือกซื้ อสิ นค้าเป็ นของฝากทางบ้าน เดินทางไป
จังหวัด พระตะบองอยูท่ างภาคตะวันตกของประเทศมี
เขตติดต่อ กับจังหวัดจันทบุรีระหว่างเส้นทางให้ท่านได้
ชมหมู่บา้ น แกะสลักหินทรายที่ข้ ึนชื่อของประเทศ
กัมพูชา ซึ่ง แกะสลักหินทรายได้สวยงาม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมศาลากลางจังหวัดพระตะบอง ซึ่งสร้าง
เป็ นตึกคู่แฝดมีความเหมือนกับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
ที่ จ. ปราจีนบุรี ของประเทศไทยนาท่านชมรอบเมือง
พระตะบองท่านจะได้เห็นอาคารตึกแถวทรงโบราณสมัยฝรั่งเศสปกครองพระตะบองนาเข้าชม“วัดดาเรยซอ’
หรื อ“วัดช้ างเผือก’’ วัดที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของเมืองพระตะบองโดยวัดแห่งนี้เป็ นวัดในตระกูลอภัย
ภูเบศร มีร่องรอยที่เห็นคือตราสัญลักษณ์เหนือ กรอบประตูดา้ นหน้าและหลังอุโบส เป็ นตราแผ่นดิน
รัชกาลที ห้า แห่งพระราชอาณาจักรสยาม
เดินทางสู่ กรุ งไพลิน ชมวิถีชีวติ ชาวเมืองไพลิน นาท่านไปตรวจ พาสปอตร์ ที่ด่านฝั่งกัมพูชา
ตรวจ พาสปอตร์ ที่ด่านฝั่งไทย
เดินทางถึงจังหวัดจันทบุรี โดยสวัสดิภาพ
********************************************

ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

