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ประเทศกมัพชูา 

กมัพูชา ตัWงอยูก่ลางภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีพรมแดนทิศเหนือติดกบัประเทศไทย (จงัหวดั
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย)์ และลาว (แขวง อตัตะปือและจาํปาสัก) ทิศตะวนัออกติดเวียด
นาม (จงัหวดักอนทูม เปลก ูซาลาย ดัbกลัbก ส่องแบ๋ เตยนิน  ลองอาน ด่งท๊าบ อนัซาง และเกียงซาง) ทิศตะวนั
ตกติดกบัประเทศไทย (จงัหวดัสระแกว้ จนัทบุรี และตราด) และทิศใตติ้ดอ่าวไทย 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัร์นครวดั-นครธม 5 วนั 4 คนื ท่องแดนอารยธรรมขอม 

 1 ใน 7 สิ*งมหัศจรรย์ของโลก 
 

วนัแรก  เชียงราย – สระแก้ว 
04.00 น. รับคณะทีgจุดนดัพบทีg ลานพ่อขุน ศาลาไทย  เดินทางโดยรถตูห้รือรถบสั VIP ปรับอากาศ  

พร้อมดูหนงัฟังเพลง 
06.00 น. แวะปัW มนํWามนั ป.ต.ท. พะเยาทาํธุระส่วนตวั พร้อมอาหารวา่งชา กาแฟ ขนมปังแซนวสิ 
06.30 น. นาํคณะออกเดินทางไปยงัจงัหวดัอุตรดิตถผ์า่นแพร่ 

09.00 น. ถึงจงัหวดัอุตรดิตถ ์แวะ�รับประทานอาหารเชา้ (มืWอทีg 1)ทีg ร้านอาหารบ้านเทยีนหอม หรือข้าว 
  -แกงไฮโซ อาหารอร่อยบรรยากาศร่มรืgน 
09.30 น. นาํคณะออกเดินทางจากอุตรดิตถเ์ขา้สู่ อ.วงัทอง สากเหล็ก วเิชียรบุรี สระบุรี 

12.00 น. �รับประทานอาหารกลางวนั (มืWอทีg 2)ทีg ร้านอาหารเกยีวอนั หรือร้านบัวตอง ไก่ยา่งเขาสวน 
  กวางพร้อมส้มตาํ ไทย-ลาว รสชาดจดัจา้น 
13.00 น. ออกเดินทางจากสระบุรีไปยงักบินทร์บุรี เขา้จงัหวดัสระแกว้ ประมาณ 30 นาที  

18.00 น. นาํคณะ�รับประทานอาหารเยน็ (มืWอทีg 3) ทีg ภัตตาคาร 
19.00 น. เช็คอินเขา้�โรงแรมภูเบศอนิเตอร์ พกัผอ่นตามอธัยาศยั ราตรีสวสัดิn  
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วนัสอง  อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียบเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ 

06.00 น. อรุณสวสัดิn ยามเชา้ทีgสระแกว้� รับประทานอาหาร( มืWอทีg 4 )ทีgโรงแรม  
07.00 น. เดินทางไปยงัอรัญประเทศ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองไทย-กมัพชูา เรียบร้อยแลว้เดินทางโดยรถตู ้
  หรือรถบสั ดว้ยระยะทาง 152 กิโลเมตร ระหวา่งทางสัมผสัธรรมชาติ ทุง่นาเขียวขจี 

12.00 น. �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเจ้าพระยา ( มืWอทีg 5 )  
13.00 น. ถึงเสียบเรียบ ชมบรรยากาศรอบๆ เมืองเสียบเรียบ และพาท่านล่องเรือในโตนเลสาป ทะเลนํW าจืดทีg

ใหญ่ทีgสุดของทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และมีพนัธุปลาทีgชุกชุมมากทีgสุด ชมวถีิชีวิตชาวเรือกวา่ 
5,000 ครอบครัว ทีgอาศยัอยูใ่นทะเลกวา้ง ซึg งครอบคลุมพืWนทีgถึง 5 จงัหวดั ทีgใช้เรือเป็นบา้น ใช้นํW า
เป็นเรือนตาย ในชุมชนชาวนํW ามีครบทัWงโรงพยาบาล โรงเรียน คาราโอ
เกะ ร้านขายของชาํลอยนํW า นาํคณะกลบัเขา้ตวัเมือง จ. เสียมราฐ  หลงั
จากนัWนพาท่านเทีgยวชมตลาดตน้โพธิn  เลือกสินคา้พืWนเมืองของทีgระลึก 
สัมผสัชีวติชาวกมัพชูาใน เสียมราฐ  

19.30 น. �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ( มืWอทีg 6) พร้อมกบัเช็คอิน 

ณ�โรงแรม MENBULA ระดบั 4 ดาว จากนัWนพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือออกเดินชมถนนยามคํgา 

วนัที*สาม บันท้ายสรี – ตาพรม – บายน – นครธม – นครวดั - ช้อปปิ@ ง 

07.30 น. �รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มืWอทีg 7 )  
08.30 น. จากนัWนนาํชมปราสาทบันท้ายสรี สร้างเมืgอ พ .ศ. 1510 โดยพราหมณ์ยชัญวราหะราชปุโรหิตของ

พระเจา้ชยัวรมนัทีg 5 เป็นปราสาททีgไดชื้gอวา่ สวยงามทีgสุดในโลก เป็นปราสาทขนาดเล็กทีgสร้างขึWน
ดว้ยหินทรายสีชมพูเนืWอละเอียด ฝีมือการแกะสลกับนหินภาพนูนตํgาทีgงดงามจนไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็น “รัตนชาติแห่งศิลปะเขมร” 

10.00 น. แวะชมปราสาทตาพรม ปราสาททีgมีรากไมข้นาดใหญ่ อายนุบัพนัปี ขึWนปกคลุมโอบอุม้ปราสาทไว ้
  ไดอ้ยา่งอศัจรรย ์ครัW งหนึgงยงัเคยเป็นทีgถ่ายทาํภาพยนตร์ฮอลีวดู เรืgอง ทูมไรเดอร์ 

12.00 น. �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทะเลแม่โขง (มืWอทีg 8)  
13.00 น. ชมความงามของปราสาทบายน เมืองนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทกมัพชูา ยอดของปราสาท

ของปราสาททุกหลงัเป็นรูปสลกัพุทธพกัตร์ 4 หนา้ หนัออกไปทอดพระเนตรความเป็นไป และ
ทุกขสุ์ขของประชาชน มีจาํนวน  216 หนา้ ไมว่า่ยนือยูส่่วนใดของปราสาท กจ็ะเห็นพระพกัตร์ 
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วนัที*สาม(ต่อ) บันท้ายสรี – ตาพรม – บายน – นครธม – นครวดั - ช้อปปิ@ ง 
15.00 น. นาํทา่นชมสิgงมหศัจรรย ์1 ใน 7  ของโลก คือ ปราสาทนครวดั สร้างขึWนเมืgอ พ.ศ. 1650 – 1720 โดย

พระเจา้สุริยวรมนัทีg 2 ชมนางอปัสรนบัพนัองค ์ ชมภาพแกะสลกัการกวนเกษียรสมุทรและนาํทา่น
แวะซืWอของทีgระลึกทีg ตลาดพชาจ๊  เช่นกระเป๋า ผา้พนัคอ ไมแ้กะสลกั ฯลฯ  

18.00 น. �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ้ต์ (มืWอทีg 9) พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์กมัพชูา 

จากนัWนเดินทางกลบัทีgพกั ณ�โรงแรม MENBULA  

วนัที*สี* เสียมเรียบ – เขื*อนบาราย –หมู่บ้านแกะสลกัหินทราย – ปอยเปต - อรัญประเทศ  

07.00 น. �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืWอทีg 10) พร้อมเช็คเอา้ท ์
08.00 น. เดินทางนําท่านไปผ่านชายแดนตรวจคนเขา้เมือง ปอยเปต – ไทย ช้อปปิW งทีgตลาดโรงเกลือ ตาม

อธัยาศยั ตลาดโรงเกลือ ตัW งอยู่บ้านคลองลึก ตาํบลป่าไร่ อาํเภออรัญประเทศ ห่างจากประตูชัย
ประมาณ 500 เมตร คาํว่าโรงเกลือเป็นคาํทีgใช้เรียกสถานทีgดงักล่าวมาตัWงแต่เดิม เพราะในอดีตใน
บริเวณนีW เป็นสถานทีgใชเ้กบ็เกลือ เพืgอนาํไปขาย ใหก้บัชาวกมัพูชานาํไปใชท้าํปลาเคม็ ต่อมาความจาํ
เป็นตอ้งใชเ้กลือลดนอ้ยลง ประกอบการเกิดภยัการสู้รบภายในประเทศกมัพูชา จึงไดเ้ปลีgยนมาเป็น
ตลาดขายสินคา้ ตลาดโรงเกลือจดัเป็นตลาดทีgขายเครืgองอุปโภค บริโภค เครืgองมือ เครืgองใช้ ทีgจาํ
เป็นแก่การครองชีพ  มาตัWงแต่ปี พ.ศ. 2534 และไดใ้ชค้าํวา่ “ตลาดโรงเกลือ” แต่ในปัจจุบนัตลาดดงั
กล่าวได้พฒันาขึWนมาเป็นตลาดชายแดนทีgมีขนาดใหญ่โตมาก มีสินคา้ราคาถูกนานาชนิด ทัWงของ
ไทย เขมร เวยีดนาม จีน มาวางขาย ใหก้บัประชาชน  

12.00 น.  �รับประทานอาหารกลางวนัทีg ภัตตาคาร (มืWอทีg 11) จากนัWนให้ทุกท่านทศัน์ศึกษาภายในคาสิโน
ปอยเปต 

15.30 น. นาํท่านผา่นชายแดนกาํพูชา-ไทย  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เลือกชืWอสินคา้ราคาถูกทีgตลาดโรง
เกลือ 1 ชัgวโมง 

16.30 น.  นาํคณะเดินทางกลบัจงัหวดัเชียงราย ระหวา่งทางแวะ�รับประทานอาหาร (มืWอทีg 12)  
17.30 น. นาํคณะออกเดินทางกลบัเชียงราย โดยรถตูห้รือรถบสั พร้อมดูหนงัฟังเพลงบนรถ 

วนัที*ห้า สระแก้ว – เชียงราย 
08.00 น. อรุณสวสัดิn ยามเชา้ นาํคณะเดินทางกลบัสู่จงัหวดัเชียงรายดว้ยความปลอดภยั และความประทบัใจ  
  ขอขอบคุณและสวสัดี 
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หมายเหตุ       กาํหนดการเดินทางอาจเปลีgยนไดต้ามความเหมาะสม โดยยดึถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 
 

ราคาท่านละ 9,000 บาท  (เดนิทางเริ*มต้น 30 ท่านขึ@นไป ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานี@รวม 
1. ค่าทีgพกั 3 คืน โรงแรมระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
2. ค่าธรรมเนียมเขา้-ออกประเทศกมัพชูา 
3. ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทางตามทีgระบุ 
4. ค่าประกนัฯ การเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
5. ค่าเขา้ชมโบราณสถานต่าง ๆ 
6. ค่ามคัคุเทศก ์กมัพชูา พดูภาษาไทยไดดี้ 
7. ค่าเครืgองดืgม ไม่รวมแอกอฮอล ์
8. รวมอาหาร 12 มืWอ 

 

อตัรานี@ไม่รวม  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ  
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เอกสารที*ต้องเตรียม 
1. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ทีgมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ตํgากวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง  

 

----------------วนัเดินทางกรุณาพกบัตรประจําตัวประชาชนมาด้วย--------------- 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษทัฯ มีสิทธิn ทีgจะมีการเปลีgยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีW   เมืgอเกิดเหตุสุดวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีgเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอืgน ๆ ทีgอยูน่อก
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิgมเติมทีgเกิดขึWนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย,การถูกทาํ
ร้าย,การสูญหาย,ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีgยวจะสิWนสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิn และจะไม่รับผิดชอบค่า
บริการทีgทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีๆ ทัWงสิWน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศอนัเนืgองมาจากมีสิg งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไมถู่กตอ้งหรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืgน ๆ 

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน  หรือ หน่วยงานทีgเกีgยวขอ้งจนมีการยกเลิก ล่าช้าเปลีgยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานทีgให้บริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีgจะจดั
บริการทวัร์อืgนทดแทนใหแ้ต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรับคา่บริการนัWนๆ 

6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิn ในการให้คาํสัญญาใดๆ ทัWงสิWนแทนบริษทัฯ นอกจากมี 
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯกาํกบัเทา่นัWน 

7. หากไมส่ามารถไปเทีgยวในสถานทีgทีgระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืgองมาจากภยัธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัWงสิWน  แต่ทัWงนีWทางบริษทัฯ จะจดัหารายการนาํเทีgยวสถานทีg
อืgนให ้โดยขอสงวนสิทธิn การจดัหานีWโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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8. บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั อาทิกระเป๋า, เงิน, เครืgองประดบั, ของ
ฝาก ฯลฯ 

 


