
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 28 เม.ย. 2020 10:31

ทัวร์กัมพชูา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางต้ังแต่ 2 คน
โดยรถยนต์

 ไฮไลท์ทริป

สำหรับชาวต่างชาติ จ่ายค่าธรรมเนยีมทำวีซ่า ท่ีด่าน 1,000 - 1,300 บาท

นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม

ตื่นตากับ

ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทบายน  



ปราสาทตาพรหม 

เท่ียวชม

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ

พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดซ่าจ๊ะ

 ราคา

ราคาคนไทย ราคา / คน

กรุ๊ปส่วนตัว พัก 3 ดาว 9,800

พักเดี่ยวชาร์จเพิ่ม 2,200

 ราคาชาวต่างชาติ  ราคา / คน

กรุ๊ปส่วนตัว พัก 3 ดาว 10,800

พักเดี่ยวชาร์จเพิ่ม 2,200

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสยีมเรยีบ - ปราสาทแปรรปู 



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%8
0%E0%B8%9B%E0%B8%95+Cambodia/Siem+Reap+International+Airport,+National+Ro
ad+6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Monoreach+Angkor+Hotel,+National+Road+6,+Kr
ong+Siem+Reap,+Cambodia/Pre+Rup,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.515612,102.6
840123,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x311b16e1dc6cec71:0xa28f9b4d642
71478!2m2!1d102.5809026!2d13.6579053!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a
736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!1m5!1m1!1s0x3110170b07d4a0f5:0x4c1fe88a
8bd47179!2m2!1d103.842653!2d13.3720482!1m5!1m1!1s0x31103e06b5c7901b:0xbf8af73
210c5df09!2m2!1d103.9205797!2d13.4349637!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

05:00   พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าสวนลุมพิน ีตรงข้ามตึก อื้ อจื่อเหลียง
เจ้าหน้าท่ีต้อนรับและอำนวยความสะดวก
05:30   ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
09:30   เดินทางถึง อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชายแดนไทย - กัมพูชา
เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ คอยต้อนรับ และนำผ่านพิธกีารศุลกากร
ตรวจคนออกนอกประเทศไทย เข้าสู่ประเทศกัมพูชา
เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรยีบ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง
152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5 - 3 ชั่วโมง
หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปสักการะองค์เจ็ก องค์จอม  และชมปราสาทแปรปู

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

องค์เจก
องค์จอม นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรปูศักดิ์ สิทธ ิ์คู่บ้านคู่เมืองท่ีชาวเสียมเ
รยีบ
ปราสาพทแปรรูป Pre Rup สร้างข้ึนโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันท่ี 2
ได้สร้างข้ึนเพื่อถวายให้กับบรรพบุรษุ บรรพสตร ี

อาหาร กลางวัน   ภัตตาคาร
เย็น         ภัตตาคาร

วันท่ี 1
กรงุเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสยีมเรยีบ - ปราสาทแปรรปู 

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2595+Cambodia/Siem+Reap+International+Airport,+National+Road+6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Monoreach+Angkor+Hotel,+National+Road+6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Pre+Rup,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.515612,102.6840123,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x311b16e1dc6cec71:0xa28f9b4d64271478!2m2!1d102.5809026!2d13.6579053!1m5!1m1!1s0x3110113706d5cf8f:0x75307bf13a736419!2m2!1d103.8145891!2d13.4074305!1m5!1m1!1s0x3110170b07d4a0f5:0x4c1fe88a8bd47179!2m2!1d103.842653!2d13.3720482!1m5!1m1!1s0x31103e06b5c7901b:0xbf8af73210c5df09!2m2!1d103.9205797!2d13.4349637!3e0?hl=en


ท่ีพัก Monoreach Angkor Hote หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 1
กรงุเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสยีมเรยีบ - ปราสาทแปรรปู 

วันท่ี 2
นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสร ี- นครวัด

แผนท่ี  ข้อมูลแผนท่ี ©2019 ข้อกำหนดในการใช้งาน ลิงค์:
https://www.google.co.th/maps/dir/Monoreach+Angkor+Hotel,+National+Road+6,+Kron
g+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Thom,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Wat,+
Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4065642,103.8357217,14z/data=!3m1!4b1!4m20!4m1
9!1m5!1m1!1s0x3110170b07d4a0f5:0x4c1fe88a8bd47179!2m2!1d103.842653!2d13.37204
82!1m5!1m1!1s0x3110142f18707b7f:0x3a693bbd9b1fce4b!2m2!1d103.8589518!2d13.441
1937!1m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.
4124693!3e0?hl=en 

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

นำเดินทางท่องเท่ียว  เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
หลังอาหารเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสร ีจากน้ันพาไปชม ปราสาทนครวัด

http://www.monoreach.com/
https://extranet.atsiamtour.com/Pdf/GenPackage/%E2%80%8B%0A%0A%0A%0A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%C2%A92019%0A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%0A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C:%0Ahttps://www.google.co.th/maps/dir/Monoreach+Angkor+Hotel,+National+Road+6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Thom,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Angkor+Wat,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/@13.4065642,103.8357217,14z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3110170b07d4a0f5:0x4c1fe88a8bd47179!2m2!1d103.842653!2d13.3720482!1m5!1m1!1s0x3110142f18707b7f:0x3a693bbd9b1fce4b!2m2!1d103.8589518!2d13.4411937!1m5!1m1!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!2m2!1d103.8669857!2d13.4124693!3e0?hl=en%0A%0A%E2%80%8B


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองนครธม  เป็นอาณาจักรขอมท่ีรุง่โรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7
 ท่ียังคงท้ิงรอ่งรอยแหง่อารยธรรม
ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัส

สะพานนาคราช  เป็นสะพานข้ามคูน้ำท่ีมีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา
และอสูรท่ีฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
ปราสาทบายน  เป็นศาสนสถานแหง่เดียวของเมืองนครหลวง
ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ 
ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร
 ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานกิายมหายาน
ของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 

ปราสาทบันทายสรี  Banteay Srei ปราสาทขนาดเล็ก
สร้างด้วยหนิทรายสีชมพูแกะสลักภาพนนูสูงอย่างสวยงาม
ปราสาทนครวัด Angkor Wat สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์รำอัปสรา

ท่ีพัก Monoreach Angkor Hote หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 2
นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสร ี- นครวัด

วันท่ี 3
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรงุเทพ ฯ

http://www.monoreach.com/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Monoreach+Angkor+Hotel,+National+Road+6,+Kron
g+Siem+Reap,+Cambodia/Poipet,+Cambodia/@13.5158734,102.6468023,9z/data=!3m1!4
b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3110170b07d4a0f5:0x4c1fe88a8bd47179!2m2!1d103.84265
3!2d13.3720482!1m5!1m1!1s0x311b16e1dc6cec71:0xa28f9b4d64271478!2m2!1d102.5809
026!2d13.6579053!3e0?hl=en

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมวิมานเอกราช ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตลาดซาจ๊ะ    
เดินทางสู่ชายแดนด่านปอยเปต ถึงด่านปอยเปต
ผ่านด่านพิธกีารตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา และทำพิธกีารผ่านด่าน ตม.ไทย
ก่อนเข้าสู่ประเทศไทย
15:00    ออกเดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยรถปรับอากาศ
19:00    ถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหนิ แกะสลักไม้
ตลาดซาจ๊ะ Old Market อิสระช้อบป้ิงตามอัธยาศัย

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร

วันท่ี 3
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรงุเทพ ฯ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 3 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น

https://www.google.co.th/maps/dir/Monoreach+Angkor+Hotel,+National+Road+6,+Krong+Siem+Reap,+Cambodia/Poipet,+Cambodia/@13.5158734,102.6468023,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3110170b07d4a0f5:0x4c1fe88a8bd47179!2m2!1d103.842653!2d13.3720482!1m5!1m1!1s0x311b16e1dc6cec71:0xa28f9b4d64271478!2m2!1d102.5809026!2d13.6579053!3e0?hl=en


ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์, ซักรดี, โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว

ทำวีซ่าท่ีด่านปอยเปต ประมาณ USD 30-35 ใช้รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 1-2 รปู
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า

ค่างานเลี้ ยงม้ือค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันท่ี 24  และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม

ราคาสำหรับเดก็

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่คิดค่าบรกิาร
เด็กอายุ 2 - 11 ปี ไม่ใช้เตียงเสรมิ  คิด 6,800 คนไทย / 7,800 ต่างชาติ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี ใช้เตียงเสรมิ  คิด 7,800 คนไทย / 8,800 ต่างชาติ
เด็กต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 8,800 คนไทย / 9,800 ต่างชาติ

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/cambodia/80

https://www.atsiamtour.com/cambodia/80
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