บริษัทห้ าสิบพลัสฮอลิเดย์ และ ศูนย์ สุขภาพอายุยืน โดย อ.ศุภชัย จารุ สมบูรณ์
ขอนาเสนอรายการทัวร์ คณะพิเศษเพื่อสุขภาพและความสาเร็จ กับรายการทัวร์

“รั บพลังปิ รามิด มีฤทธิ์สมปราถนา”
นาท่ านเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา ประเทศที่เชื่อว่ ามีพลังลึกลับมามายซ่ อนอยู่ ..
นาท่ านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ตื่นตาตื่นใจกับสถาปั ตยกรรมของนานาปราสาทหิน
ในยุคขอมโบราณ ล่ องเรื อชมทะเลสาบน้ า้ จืดที่ใหญ่ ท่ สี ุดในเอเชียนามโตนเลสาบ
และสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ ได้ สาหรับทริปนี ้ คือการนาท่ านทุกท่ านร่ วมกันสารวจและ
“รับพลังแห่ งความสาเร็จ ณ มหาพีระมิดแห่ งกัมพูชา”
มหาพีรามิดทรงมายา ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่ าไพสณฑ์ มานานเกือบศตวรรษ เก็บกักพลังอันลึกลับต่ างๆไว้ มากมาย
โดยมีผ้ ูเชี่ยวชาญระดับปรมาจารย์ สอนวิธีการเปิ ดรั บพลังอย่ างถูกต้ อง
*****************************************************************************************************************

กาหนดการเดินทาง
26 - 28 พฤษภาคม 2559

วันที่ 1

สุวรรณภูมิ – เสียมเรียบ – โตนเลสาป – องค์ เจ๊ ก องค์ จอม

วันที่ 2

รั บพลังแห่ งความสาเร็จ ณ พีรามิดเกาะแกร์ – รั บพลัง 5 ธาตุ ณ
ปราสาทปรั ม

วันที่ 3

รั บพลังพระอาทิตย์ ณ มหาปราสาทนครวัด – ปราสาทตาพรหม –
ปราสาทบายน – เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

26 พฤษภาคม 2560 (ศ) :สุวรรณภูมิ – โตนเลสาป - องค์ เจ๊ ก องค์ จอม - ตลาดซาจ๊ ะ
04.30 น.

คณะมาพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E เช็คอินกรุ๊ปของ
สายการบิน ไทยสมายล์ (THAI SMILE) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ ให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน

07.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรี ยบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE588 ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 55 นาที

08.20

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรี ยบ ประเทศกัมพูชา นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากรแล้ ว จากนันเดิ
้ นทางต่อไปยัง โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจืด ล่องเรื อ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบเป็ นแม่น ้าธรรมชาติ และเปี่ ยมด้ วยระบบนิเวศ ว่ากันว่า
โตนเลสาบแห่งนี ้นันอุ
้ ดมด้ วยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด บนพื ้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมี
ความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเป็ นลักษณะภูมิประเทศที่สาคัญที่สดุ ในประเทศกัมพูชาที่หล่อ
เลี ้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่โดยรอบนี ้เป็ นพัน ๆ คน ในพื ้นที่ของแม่น ้าโตนเลสาบมีชาวประมงนับหมื่นชีวิต
ที่อาศัยอยู่ มีชมุ ชนที่เรี ยกว่าหมูบ่ ้ านลอยน ้า นอกจากนันยั
้ งมีโรงเรี ยน สานักงานราชการ โบสถ์
เช่นเดียวกันกับชุมชนที่อยูบ่ นบก ชุมชนนี ้ผู้คนอยู่ตามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยูใ่ นบ้ านลอยน ้าเคลื่อนที่ไป
ตามระดับน ้าขึ ้นลงของแม่น ้าโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง เลี ้ยงปลา ให้ ทา่ นสัมผัสวิถีชีวิตของ
ชาวบ้ านรอบๆ โตนเลสาบ นาท่านกลับสูต่ วั เมือง

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

14.30 น.

นาท่านสักการะ ศาลองค์ เจ๊ ก องค์ จอม พระพุทธรูปคูพ่ ี่น้องเปรี ยบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็ นสิ่ง
ศักดิส์ ิทธิ์คบู่ ้ านคูเ่ มืองของชาวเสียมเรี ยบมาอย่างช้ านาน

15.30 น.

นาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดซาจ๊ ะ เชิญท่านช็อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ าท้ องถิ่นของเมืองเสียมเรี ยบ อาทิเช่น เสื ้อยืด
ลวดลายนครวัด ไม้ แกะสลัก ผ้ าพันคอ อื่นๆมากมาย

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารจีน Crystal

19.00 น.

เข้ าพักที่โรงแรม Tara Angkor ระดับ 4 ดาว

27 พฤษภาคม 2560 (ส): พีระมิดเกาะแกร์ -ปราสาทปรั ม
06.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ พีระมิดเกาะแกร์ เมืองหลวงเก่าครัง้ อดีตของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 4 ซึง่ เคยใช้ เป็ นราชธานีอยู่
ถึง 16 ปี ชมกลุม่ ปราสาทเกาะแกร์ ที่ประกอยด้ วย ปราสาทกรอฮอม เป็ นปราสาทอิฐหลังใหญ่ที่ใช้ เป็ นที่
ประดิษฐานเทวรูปพระศิวะขนาดใหญ่และตื่นตาตะลึงกับ ปราสาทธมซึง่ เป็ นปราสาทรูปทรงปิ รามิดแบบ
ขันบั
้ นได ที่เคยเป็ นที่ประดิษฐานศิวะลึงค์ที่สร้ างด้ วยสาริ ด

09.30 น.

เดินทางถึงพีระมิดและทา กิจกรรมแก้ ปีชง รับพลังแห่งความสาเร็จ และถ่ายรูปหมู่

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค

13.00 น.

เดินทางสูป่ ราสาทปรั ม กลุ่มปราสาท 5 ยอด ของกลุม่ ปิ รามิดเกาะแกร์ มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ 5 เจดีย์ มีราก
ไม้ ปรกคลุม เป็ นสถานที่ ที่จะทากิจกรรมรับพลังงานสาหรับธาตุทงั ้ 5

16.30 น.

ถ่ายรูปทาบัตรสาหรับเข้ ามหาปราสาทนครวัด ในวันรุ่งขึ ้น

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารจีน Tropical

19.30 น.

เข้ าพักที่โรงแรม Tara Angkor ระดับ 4 ดาว

28 พฤษภาคม 2560 (อา): มหาปราสาทนครวัด-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบายน
06.00 น.

ออกเดินทางสู่ มหาปราสาทนครวัด ทากิจกรรมรับพลังจากพระอาทิตย์และถ่ายรูปหมูบ่ ริเวณหน้ าสระ

08.00 น.

กลับมารับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

09.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ มหาปราสาทนครวัด นาท่านเที่ยวชมด้ านใน มหาปราสาทแห่งนี ้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก ซึง่ สร้ างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่
พระวิษณุ หรื อ พระนารายณ์ ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่า ซึง่ มีความยาวกว่า
800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่ องราวจากวรรณคดี
เรื่ อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สดุ ก็คือรูปที่เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้ วยเขาพระสุเมรุ และ
ยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง.

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเขมร Naree Khmer

13.00 น.

ชม ปราสาทตาพรม ชมต้ นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมในบริเวณต่างๆ ของระเบียงคต และทา
กิจกรรมรับพลังต้ นไม้ จากนันชม
้ ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ ธมหรื อนครธม ยอดปราสาทขนาด
ยักษ์ทกุ หลังจะแกะสลักเป็ นรูปเทวพักตร์ 4 หน้ า ผนังด้ านล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง
ซึง่ เป็ นภาพแสดงชีวิตประจาวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม
(เวียดนามโบราณ) ซึง่ เปรี ยบเสมือนการบันทึกประวัตศิ าสตร์ อนั ยิ่งใหญ่เกรี ยงไกรของเขมรไว้ และทา
กิจกรรมรับพลังธาตุน ้า

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทย สวัสดี

18.30 น.

เช็คอินสนามบินเสียมเรี ยบ

21.25 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยสมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่
WE591 ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.05 นาที

22.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ

ราคา (บาท)

ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ ห้ องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ

32,500

ผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

12,500

พิเศษ !! แถมฟรี
- ค่ าบริการตรวจสุขภาพ 5 รายการ 2 ครัง้ รวมมูลค่ า 10,000 บาท (1.เจาะเลือดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ด
เลือด 2.ตรวจความสมบูรณ์หลอดเลือด 3. สแกนร่างกายด้ ยระบบนาโน 4. ตรวจวัดระดับออร่า 5. ตรวจวัดระดับ
ความสุขและความตึงเครี ยด )
- ภาพแมนดาลากรอบเงิน มูลค่ า 800 บาท
- แหวนฝั งเข็มนิว้ มือ มูลค่ า 250 บาท
- กิจกรรมปฐมนิเทศ ฝึ กวิธีรับพลัง ตรวจสุขภาพ กับ อ.ศุภชัย จารุ สมบูรณ์
- กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ ตรวจสุขภาพเพิ่ม ประเมินผล และ รับคาแนะนาเรื่ องสุขภาพ กับ
อ.ศุภชัย จารุ สมบูรณ์

พิเศษสุด !! หากจองภายในสิน้ เดือนนี ้ ราคาเพียงท่ านละ 29,900 บาท เท่ านัน้
พร้ อมของแถมเพิ่มเติม ภาพแมนดาลากรอบทอง มูลค่ า 3,800 บาท
อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ, ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ คณะละ 2
ท่าน
 ค่ าประกันสุขภาพและอุบัตเิ หตุค้ ุมครองในวงเงินท่ านละ 2,000,000 บาท ( Gold plan )
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า (ท่านละ 1 ใบ)
 ค่าภาษีน ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 18
พ.ย.59

อัตรานีไ้ ม่ รวมบริการ
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดฯลฯ
 ค่าอาหารหรื อเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆที่มิได้ คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซา่ หรื อค่าบริ การอื่นที่เกี่ยวกับวีซา่ หรื ออื่นๆ ที่มิได้
ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการจอง
1.ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยเรี ยกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ โดยโอนเข้ าบัญชี ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทังหมด
้
ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 14 วันทาการ ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2.ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่
สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิกการจองทัวร์
1. แจ้ งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
2. แจ้ งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 20,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
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