
วฒันา  คลังจันทร์ ทัวร์ ขอเชิญท่องเที่ยว “ ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ประเทศกมัพชูา ” 
ภาคตะวนัออก - สวนนงนุช - พกัพทัยาปาร์ค ใจกลางเมือง - อควาเรียมพทัยา - ตลาดโรงเกลือ อรัญฯ -  
กมัพูชา - นครวดั - นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบายน - ชมโชว์การแสดงนางอปัสร กมัพูชา 

วันที่ 24 - 30 เมษายน 2566 
วันท่ี 24 เมษายน 2566 
05.00 น. ออกเดินทางจาก หนา้มิตรสารน์ จ.ตรัง สู่ จ.ชลบุรี 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ขณะเดินทาง (บะจ่าง เคก้ โกโก)้.........ม้ือท่ี 1 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศนูยอ์าหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
16.30 น. ชมเขาช่องกระจก เป็นภเูขาขนาดยอ่มสูง 245 เมตร  
เหนือระดบัน ้าทะเล ตั้งอยูริ่มอ่าวประจวบฯ ในบริเวณ วดัธรรมิการาม
วรวิหาร ยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคลา้ยกรอบกระจก พร้อมนมสัการ 
พระเทพสุทธิโมลี(หลวงพ่อป่ิน) ท่ีขึ้นช่ือ ณ. วดัธรรมิการามวรวิหาร 
18.00 น. ทานอาหารเยน็ ถนนคนเดินทาง เมืองประจวบ ตามอธัยาศยั 

 เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมรอยลัไดมอน จ.เพชรบุรี (คืนที่ 1)  

วันท่ี 25 เมษายน 2566 
06.30 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหารโรงแรม....................บริการม้ือท่ี 2 

 ออกเดินทาง สู่ เมืองพทัยา จ.ชลบ ุ
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศนูยอ์าหาร ตามอธัยาศยั 

 ชมอควาเรียมพทัยา ศูนยร์วมสัตวบ์กและสัตวน์ ้า ท่ีหายาก 
ซ้ือบัตรเข้าชมตามอธัยาศัย (150 บาท) 

16.30 น. เช็คอินเขา้ท่ีพกั โรงแรมพทัยาปาร์ค พร้อมชมบรรยากาศ  
วิวทิวทศัน์ และสวนน ้าใหญ่ (อยา่ลืมเอาชุดไวน้ ้าไปดว้ยนะครับ)  
18.00 น. ทานอาหารเยน็ ศูนยอ์าหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
 เขา้ท่ีพกัโรงแรม พทัยา ปาร์ค ใจกลางเมือง พทัยา (คืนที่ 2) 

วันท่ี 26 เมษายน 2566 
06.30 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม...................บริการม้ือท่ี 3 
 ชมเขาชีจรรย ์พระพุทธรูปแกะสลกัในลกัษณะพระพุทธฉายท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจ ารัชกาลท่ี 9 
08.30 น. ชมสวนนงนุช พร้อมนัง่รถชมสวนไมด้อก,ไมป้ระดบั,ไมด้ดั
,สวนตะบองเพชร,คาเฟ่แมว และพนัธ์ุไมต้่างๆ ตกแต่งสวยงาม 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหารบุฟเฟตส์วนนงนุช............ม้ือท่ี 4 
13.00 น. ชมโชวก์ารแสดงศิลปวฒันธรรมไทย ท่ีจดัตกแต่งประดบัฉาก
อยา่งสวยงาม เหมาะสมกบัชุดการแสดงในแต่ละชุด ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความอ่อนชอ้ย งดงาม ของศาสตร์อีกแขนงหน่ึง ของไทย อาทิเช่น ระบ า
ไทยส่ีภาค ระบ าเทพนฤมิต มหกรรมกลอง ยทุธหตัถี ฯลฯ นอกจากน้ียงั
มีการแสดงสุดน่ารักความสามารถของชา้งแสนรู้ ท่ีขึ้นช่ือ สวนนงนุช 
17.00 น. เที่ยวชมแสงสี ยามค ่าคนื ถนนคนเดินหาดพทัยา พร้อมทาน

อาหารเยน็ พ้ืนเมืองท่ีมีให้เลือกสรรมากมาย ตามอธัยาศยั 
 เขา้ท่ีพกัโรงแรม พทัยา ปาร์ค ใจกลางเมือง พทัยา (คืนที่ 3) 

 

วันท่ี 27 เมษายน 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหารโรงแรม....................บริการม้ือท่ี 5 
07.00 น. ออกเดินทาง สู่ ด่านพรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแกว้ 
10.30 น. ต่อรถทวัร์ปรับอากาศกมัพูชา ออกเดินทาง สู่ เ มืองเสียมเรียบ 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหาร กมัพูชา.................บริการม้ือท่ี 6 
 ชมหมู่บา้นพ้ืนเมืองแกะสลกัหิน รวมทั้งหินต่างๆ 
 ชมศาลหลกัเมืองท่ีเคารพบูชาตามทัว่ไป เจา้จอมเจา้กะ 
 ชมหมู่บา้นคา้งคาวแม่ไก่ตวัใหญ่มากมาย 

18.30 น. ชมโชวก์ารแสดงวฒันธรรมพ้ืนเมือง กมัพูชา พร้อมการแสดง
โชวชุ์ดนางอปัสร พร้อมทานอาหารบุฟเฟ่ต ์พ้ืนเมือง.......บริการม้ือท่ี 7 

 เขา้ท่ีพกั โรงแรม Kingdom Angkor เมืองเสียมเลียบ (คืนที่ 4) 

วันท่ี 28 เมษายน 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหารโรงแรม....................บริการม้ือท่ี 8 
07.00 น. สมาชิกขึ้นรถทวัร์ เขมร สู่ เมืองนครวดั นครธม 
07.30 น. - 11.00 น. ชมส่ิงมหัศจรรยข์องของโลก นครวัด ปราสาทท่ี
ย่ิงใหญ่ตระการตา ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ลกัษณะ
เป็นปราสาทหินท่ีสวยงาม ดว้ยการแกะสลกัท่ีงดงาม บนหินทรายรูป
นางอัปสร หรือ นางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ(ซุ้ม
ประตู) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ประมาณ 840 ปี
โดยสร้างดว้ยแรงงานคนหลายแสนคน และชา้งลากหิน 4,000 เชือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหารเมืองเสียบเลียบ......บริการม้ือท่ี 9 
13.00 น. - 14.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครธม เป็นเมืองหลวง
แห่งสุดทา้ยและเมืองท่ีเขม้แขง็ท่ีสุดของอาณาจกัรขะแมร์ สถาปนาขึ้น
ในปลายคริสตศ์วรรษท่ี 12 ท่ีสร้างโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
 จากนั้น ชม ปราสาทบายน และมีพ้ืนท่ีส าคญัอ่ืนๆ ทางเขา้ดา้นใต ้

ท่ีมีลกัษณะเป็นหนา้ 4 หนา้ ก่อนเขา้สู่บริเวณน้ี จะเป็นแถวของ
ยกัษ ์(อสูร) ทางดา้นขวา และเทวดาทางดา้นซา้ย เรียงรายแบก
พญานาคอยูส่องขา้งสะพาน และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 ชมปราสาทตาพรหม โดยทางเขา้ปราสาทจะร่มร่ืนดว้ยพรรณไม ้
น าท่านเขา้ชมตวัปราสาทศิลปะ ท่ีสวยงาม ซ่ึงมีภาพยนตร์ หรือ 
สารคดี มาถ่ายท าจ านวนมาก อีกทั้งใจกลางพระนครเป็นปราสาท
หลกัของพระเจา้ชยัวรมนั 

 
 
 
 
 
 
15.00 น. ออกเดินทาง สู่ อรัญประเทศ จ.สระแกว้  
18.30 น. ทานอาหารเยน็ ห้องอาหารวงัประภา อรัญ......บริการม้ือท่ี 10 
 เขา้ท่ีพกั โรงแรม ตูร์เนอร์ซอลบติูค หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5) 

วันท่ี 29 เมษายน 2566 
06.30 น. ทานอาหารเชา้ บุฟเฟ่ต ์ขา้วราดแกง.................บริการม้ือท่ี 11 
07.30 น. ชอ้ปป้ิงสินคา้ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ณ ตลาดโรงเกลือ สินคา้ 
ราคาถูกมากมาย ตามอธัยาศยั 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศนูยอ์าหารพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 
 ออกเดินทาง สู่ จ.นครปฐม 

18.00 น. ทานอาหารเยน็ ห้องอาหารส้มแกว้ จ.นครปฐม..........ม้ือท่ี 12 
 เขา้ท่ีพกัโรงแรม เวล จ.นครปฐม (คืนที่ 6) 

 

วันท่ี 30 เมษายน 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร ในโรงแรม............บริการม้ือท่ี 13 
07.00 น. นมสัการองคพ์ระปฐมเจดีย ์พระร่วงโรจนฤทธ์ิ จ.นครปฐม 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศนูยอ์าหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 

 ออกเดินทาง สู่ ปักษใ์ต ้แวะซ้ือของฝากระหว่างทาง 
18.00 น. ทานอาหารเยน็ ศูนยอ์าหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
21.00 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวสัดิภาพปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
           
 
 
 
 
 
 

 “ รถทัวร์วัฒนา พนักงานขับรถ 2 คน/คัน ไม่ส่งต่อ ไม่จอยใคร เราจัดเอง เราเน้นคุณภาพ และบริการ” 
หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมทิปไกด์กมัพูชาและคนขับรถกมัพูชา บริการ 2 วัน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 200 บาท/ท่าน  
คุณภาพ ความไว้ใจ ท่ีให้เราบริการ และบอกต่อกนัมา ดูผลงานทัวร์ท่ีผ่านมาได้ที่ Facebook : วัฒนา คลงัจันทร์ ทัวร์ 

จัดโดย วฒันา คลงัจันทร์ ทัวร์  โทร. 075 - 572093 , 081 - 9565574 

  

 

1. รถทวัร์ปรับอากาศ บริการ  2 ประเทศ ไทย - กมัพูชา 
2. รวมค่าท่ีพกัโรงแรม ไทยและกัมพูชา 6 คืน ห้องละ 2 ท่าน 
3. รวมค่าอาหารบริการ ตามรายการ 13 ม้ือ พร้อมอาหารว่าง 
4. รวมค่า ผา่นแดน อุทยาน พร้อมบตัรเขา้ชมตามรายการ 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ตลอดการเดินทาง 
6. ไกดไ์ทย ไกดก์มัพูชา และทีมงานวฒันาทวัร์ ช านาญเป็นกนัเอง 

คิดค่าบริการตามรายการ เพยีงท่านละ 12,500 บาท 
เด็กต ่ากว่า 10ปี (พกักบัผู้ใหญ่)เพยีงท่านละ 10,000 บาท  

 

 ด้านบริการ 


