
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  

15.00 น. 

18.00 น. 

19.00 น. 
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อลังการต
ริยวรมัน
รูปสี่เหล่ี
ยาวดานล
สวนแรง
พนมกุเล

ทานอาหารกล

งไปชม ทะเลน
ยู ในทะเลสาป
อโชคขอพรเพ
อาศัยอยูบริเว

เขาสูที่พักเช็
ทานอาหารค

บันทายสร-ีผ
-ตลาดโรงเกลื

ชาในโรงแรม 
าสาทตาพรหม
ปนวนัในพุทธ
กคลุม ชมก
าลัง ฉุดนาค 
 เปนสะพานที
ระตูเมืองที่มยี

นประเทศตางๆ
ปนสุดยอดขอ
กษทุกหลังจะแ
ชาชนทั้ง 4 ทิ
ดนิทางสูปรา
ตระการตาแล
นที่ 2 ตาม ควา
ลยมผืนผา ขน
ละ 1,900 เมต
งงานใชถึง 1,0
ลน (อยูหางจา

ลางวัน ณ เมือ

น้ําจดืที่ใหญที
ป เชิญทานนมั
พื่อความสําเร็
วณนั้น เหมือน

ช็คอินรับเครื่
คํ่าพรอมชม

ผานชมปราสา
ลือ 

 
ม สรางในป
ธศาสนาที่มีขน
กลุมปราสาทน
สวนอีกดาน

ทีก่ษัตริยเขมร
ยอดเปนรูปพ
ๆที่ทานเคยพบ
องปราสาทเข
แกะเปนเทวพั
ทิศ   
สาทนครวัด ป
ละไดรับการข
ามเชื่อของศาส
าดพื้นที่กวาง
ตรลอมรอบ เชื
000,000 คน พ
กเสียมเรียบ 6

องเสียมเรียบ 

ที่สุดใน เอเชยี
มัสการพระศัก
ร็จในการประ
นประหนึง่เปน

รือ่งดื่มตอนร
มการแสดงพ้ื

าทแปรรูป-ปร

 พ.ศ.1729 
นาดใหญโตม
นครธมเริ่มจา
หนึ่งเปนรูปอ
รใชเปนทางเส
ระโพธิสัตวหั
บมาจากนั้นช
มรในยคุเสื่อม
พกัตร4หนาหั

ปราสาทหินที
ขนานนามให 
สนาฮินด ูตัวป
ง 1,500  เมตร
ช่ือกันวา การก
พรอมทั้งใหช
65 กม.) โดยล

ย โดยมีประชา
กดิ์สิทธิ์พระคู
ะกอบอาชพีกา
นบานที่ปลอด

รับเย็นๆจาก
พ้ืนเมือง และ

ราสาทตาพรม

โดยพระเจาชั
มากกวาสนาม
กสะพานนาค
อสูรซ่ึงมีขนาด
สด็จผานเขาอ
หันพระพกัตร
ชมปราสาทบา
มคือในรัชกา
นออกไปทอด

ที่ยิ่งใหญที่สุด
 เปนสิ่งมหัศจ
ปราสาทหนัห
รและยาว 1,3
กอสรางใชชา
ชางลากหนิ 5,0
ลองมาทางลํา

าชนเชื้อชาติ เ
คูบานคูเมืองเสี
ารงาน ชมฝูงค
ดภัยที่สุด 

กเจาหนาที่โ
ะงานเลี้ยงสงั

ม-นครธม (ปร

ชัยวรมันที ่ 7 
มหลวงของไท
คราช ซ่ึงดา
ดใหญมากกว
อกเมืองนครธ
รไปทั้ง 4 ทิศที
ายนซึ่งเปนศนู
ลของพระเจา
ดพระเนตรคว

ดแหงหนึ่งเปน
จรรย1ใน 7 ขอ
หนาไปทางทศิ
00 เมตร มีคนู
างวิศวกรควบ
000 เชือก แล
น้ําเสียมเรยีบ

เวียตนาม และ
สียมเรียบ“อง
คางคาวแมไก

รงแรมและ
งสรรค  

ราสาทบายน)

 เพื่ออุทิศถว
ทยตั้งอยูกลาง
นหนึ่งเปนศลิ
วา 5 เทาคนจ
ธมของพระเจ
ที่วิจิตรพิศดาร
นยกลางของอั
าชัยวรมันที7่ย
วามเปนไปแล

น ปราสาทที่ยิ่
องโลก สราง
ศตะวนัตก มลี
น้ําขนาดกวาง
บคุมการกอสร
ะใชแพบรรทุ

บถึง 7,000 แพ

ะ เขมรได 
คเจกองค
กจํานวนมาก

 

) –นครวัด-

ายแดพระราช
ปาและมีแมก
ลาสลักเปนรูป
จริงรวมกนัถึง
จาชัยวรมันที7่
รกวาในประตู
อังกอรธมหรือ
ยอดปราสาท 
ละทุกขสุข 

งใหญ งดงาม
โดยพระเจาสุ
ลักษณะเปน
ง 190 เมตร 
ราง 500 คน 
ทุก หินจาก

 ประมาณกนั

ช
ก
ป
ง 
7  
ตู
อ 
 

ม
สุ

น



12.30 
13.30 น.  
16.00 น. 

18.00 น. 

 

วันท่ีสี่ 

06.30 น. 

07.00 น. 

11.30 น. 

วาใชเวล
และมีคว
อัปสรา จ
การแตงก
นางอัปส
มูน  อัปส

 อาหารก
 เดินทางก

เดินทางถึ
เปนที่เรยี
ถูกมากม

นําคณะเ

ตลาดโรง

รับประท

ออกเดิน

รับประท

จากนั้นน
นักทองเ
ที่วายอยู
ปลาสวย
เชน ปลา
ปลาจาระ
เปนรอบ

ลากอสรางทั้งส
วามยาวถึง 49
จํานวนถึง 1,6
กายและเครื่อ
สราที่มีลักษณ
สราใสกางเกง

ลางวนั  ณ ภตั
กลับชายแดน
ถึง ดานตรวจ
ยบรอยแลว อิ
มาย  รับประท

ขาเชค็อินที่ โ

งเกลือ – พัทย

ทานอาหารเชา

ทางมุงหนาสู

ทานอาหารกล

นําทานไปยัง U
ที่ยวสามารถช
รอบๆ ไดถึง 
ยงามซึ่งหาดูไ
าฉลาม  ปลาก
ะเม็ด ฯลฯ นอ
บๆในแตละโซ

ส้ิน 37 ป ชมภ
 เมตร และภา
635 นาง สลัก
งประดับที่แต
ะแปลกๆ อาท
งขาสั้น  

ตตาคารภัตตา
 
จคนเขาเมืองป
ิสระชอปปงที

ทานอาหารตาม

โรงแรมอินโดไ

ยา 

า ณ โรงแรมที

สู เมืองพัทยา 

ลางวัน 

Underwater
ชมผานมิติให
180 องศา อุโ
ดยาก เชน ปล
กระเบน โซน
อกจากนี้ยังมกี
ซนดวย 

ภาพการกวนเ
าพจําหลักนูน
อยูบนฝาผนัง
ตกตางกัน วาก
ทิอัปสรายิ้มเห

าคาร ทะเลแม

ปอยเปต - ตล
ที่ตลาดโรงเกล
มอัธยาศัย 

ไชนา พักผอน

ที่พัก 

world ซ่ึงเปน
หม โดยเดนิลอ
โมงคมีความย
ลาสิสมุทร ปล
เรืออัปปาง มี
การแสดงใหอ

เกษยีรสมุทร 
ต่ําที่สะดดุตา
งระเบียงและ 
กันวาถาจําแน
หน็ฟน อัปสร

มโขง 

าดโรงเกลือ ผ
ลือ ใหทานได

นตามอธัยาศยั

นแหลงรวมพั
อดอุโมงคกระ
ยาว 105 เมตร
ลาพยาบาล ป
ปลาประมงต
อาหารปลา ทั้

 เพื่อใหไดน้ํา
าที่สุดอีกกลุม
 โคปุระทุกชัน้
นกทรงผม จะ
ราเผยอลิ้น 2 แ

ผานขั้นพิธีการ
ดเพลิดเพลินกั

ย 

ันธปลาทะเล
ะจก ที่เปด ให
 แบงเปน 3 ส
ลาผีเสื้อ ฯลฯ
างๆ มีปลาปร
ั้งบนผิวน้ํา แล

อมฤตซึ่งมีขน
คือภาพเทพอั
น ซ่ึงแตละนา
ได ถึง 36 ทร
แฉกอัปสราท

รตรวจคนเขา
กบัการเลือกซ้ื

ในดานอาวไท
หเห็นปลาประ
สวน ไดแก โซ
ฯ โซนปลากร
ระมงตางๆ เช
ละดําไปใหอา

นาดใหญมาก
อัปสรหรือนาง
างมีลักษณะ
งผม และชม

ทรงผมเซลา

ออก - เมือง
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14.30 น. เดินทางตอไปยัง ตลาดน้ําสีภ่าค สัมผัสวฒันธรรมวิถีชีวิตของชาวบานแตละภูมิภาค 

16.00 น. เดินทางเขาสูทีพ่ักโรงแรมซิกมา หรือเทียบเทา เลนน้ําทะเลชมชายหาดสีขาวพักผอนตามอัธยาศัย 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  ณ รานอาหารลุงไสว 

วันท่ีหา  พัทยา – พะเยา 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ.หองอาหารของโรงแรม 

เช็คเอาทออกจากโรงแรมที่พกั เดินทางกลับจงัหวดัพะเยา 

12:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ยิ้มยิ้ม จ.นครสวรรค 

เย็น  รับประทานอาหารรานขนมบานเทียนหอม จ.อุตรดิตถ 

ค่ํา      ถึงจังหวัดพะเยา โดยสวัสดภิาพ 
 

อัตราคาบริการทานละ 8,900 บาท ( 40 ทานขึ้นไป ) 

15 ทานฟรี 1ทาน 
ราคานี้รวม 

- คารถบัสโดยสารตลอดเสนทาง 
- คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ 
- คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
- คาวีซาเขาประเทศกัมพูชา 
- คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุในรายการ 
- คาประกันอุบตัิเหตุทานละ1,000,000 บาท 

 



ราคานี้ไมรวม 

- คาใชจายสวนตัว (คาขนม,คามินิบารตามหองพัก) 
- คาอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให 
- คาทิปไกดและคนขับรถ 
- คาประกันชวีติสวนตัว 
- คาเครื่องดื่มสวนตวั 
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  ภาษหีัก ณ ทีจ่าย 3% 

 

 


