 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 28 เม.ย. 2020 10:31

ทัวร์กัมพชู า นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้ งแต่ 2 คน
โดยรถยนต์



ไฮไลท์ทริป

สำหรับชาวตา่ งชาติ จา่ ยคา่ ธรรมเนยี มทำวีซา่ ที่ดา่ น 1,000 - 1,300 บาท
นมัสการพระคบู่ ้ านคเู่ มือง องค์เจ็ก องค์จอม
ตื่นตากับ

ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทบายน

ปราสาทตาพรหม
เที่ยวชม

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พักผอ่ นช้อปสบาย

ตลาดซ่าจ๊ะ




ราคา
ราคาคนไทย

ราคา / คน

กร๊ ปุ สว่ นตัว พัก 3 ดาว
พักเดี่ยวชาร์จเพ่มิ

9,800
2,200

ราคาชาวตา่ งชาติ

ราคา / คน

กร๊ ปุ สว่ นตัว พัก 3 ดาว
พักเดี่ยวชาร์จเพิ่ม

10,800
2,200

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสยี มเรยี บ - ปราสาทแปรรปู

วันที่ 1

กรงุ เทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสยี มเรยี บ - ปราสาทแปรรปู
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

05:00 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าสวนลุมพินี ตรงข้ามตึก อื้อจื่อเหลียง
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
05:30 ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถโค้ชปรับอากาศ
09:30 เดินทางถึง อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชายแดนไทย - กัมพูชา
เจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ คอยต้อนรับ และนำผา่ นพิธกี ารศลุ กากร
ตรวจคนออกนอกประเทศไทย เข้าสปู่ ระเทศกัมพชู า
เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรยี บ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง
152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5 - 3 ชั่วโมง
หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปสักการะองค์เจ็ก องค์จอม และชมปราสาทแปรปู
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

องค์ เจก
องค์ จอม นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรปู ศักด์ สิ ิทธ์ คิ ู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเ
รยี บ
ปราสาพทแปรรูป Pre Rup สร้างขึ้นโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับบรรพบุรษุ บรรพสตรี
กลางวั น
เย็น

ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

วันที่ 1

กรงุ เทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสยี มเรยี บ - ปราสาทแปรรปู
ที่พัก

Monoreach Angkor Hote หร ือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 2

นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด
แผนที่

การเดินทาง&
ข้อมูล

ข้อมูลแผนที่ ©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 
ช่วงเช้า+บ่าย

นำเดินทางท่องเที่ยว เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
หลังอาหารเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี จากนั้ นพาไปชม ปราสาทนครวัด

วันที่ 2

นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นอาณาจักรขอมที่รงุ่ โรจน์ถึงขีดสุดในชว่ งรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ที่ยังคงทิ้งรอ่ งรอยแหง่ อารยธรรม
ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัส
สะพานนาคราช เป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหลา่ เทวดา
และอสรู ที่ฉดุ ดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
ปราสาทบายน เป็นศาสนสถานแหง่ เดียวของเมืองนครหลวง
ไมม่ ีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ
ปราสาทตาพรหม ปราสาทในกลมุ่ ตะวันออกของเมืองพระนคร
ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานกิ ายมหายาน
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ปราสาทบันทายสร ี Banteay Srei ปราสาทขนาดเล็ก
สร้างด้วยหนิ ทรายสีชมพแู กะสลักภาพนนู สงู อยา่ งสวยงาม
ปราสาทนครวัด Angkor Wat สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
เมืองนครธม

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์รำอัปสรา

Monoreach Angkor Hote หร ือเทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรงุ เทพ ฯ

วันที่ 3

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรงุ เทพ ฯ
แผนที่

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

ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

เดินทางชมวิมานเอกราช ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตลาดซาจ๊ะ
เดินทางสู่ชายแดนดา่ นปอยเปต ถึงดา่ นปอยเปต
ผา่ นดา่ นพิธกี ารตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา และทำพิธกี ารผา่ นดา่ น ตม.ไทย
กอ่ นเข้าสปู่ ระเทศไทย
15:00 ออกเดินทางกลับกรงุ เทพฯ โดยรถปรับอากาศ
19:00 ถึงกรงุ เทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เชน่ การทอผ้า การแกะสลักหนิ แกะสลักไม้
Old Market อิสระช้อบป้ ิงตามอัธยาศัย

ศนู ย์ฝึกวิชาชีพ
ตลาดซาจ๊ะ

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 3 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ น้ำดื่ม และผ้าเย็น

ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์, ซักรดี , โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ทำวีซา่ ที่ดา่ นปอยเปต ประมาณ USD 30-35 ใช้รปู ถา่ ยสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รปู
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
คา่ งานเลี้ ยงมื้อคำ่ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม
ราคาสำหรั บเด็ก

เด็กอายตุ ำ่ กวา่ 2 ปี ไมค่ ิดคา่ บรกิ าร
เด็กอายุ 2 - 11 ปี ไมใ่ ช้เตียงเสรมิ คิด 6,800 คนไทย / 7,800 ตา่ งชาติ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี ใช้เตียงเสรมิ คิด 7,800 คนไทย / 8,800 ตา่ งชาติ
เด็กตำ่ กวา่ 11 ปี นอนกับผ้ ใหญ
ู ่ 1 ทา่ น คิด 8,800 คนไทย / 9,800 ตา่ งชาติ

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

