ថ្ងៃទី 1 - ថ្ងៃពុធ (អាហារថ្ងៃត្រង់និងពពលល្ងៃច)
✓ ពធវើរំព ើរពៅអាកាសយានដ្ឋានអនតរជារិព ៀងថ្ ៉ៃព ើ បីពៅទសសនា ជ្ឈ ឌ លព ៀងថ្ ៉ៃ
✓ ទសសនាត្ាសាទបុរា ឡានណាថ្នទីត្រុងព ៀងថ្ ៉ៃ ូពចេះជា: Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh Temple, Wat Sri
Suphan ត្រូវានពេសាា ល់ផងដ រថាជា the Silver Temple and Wat Ket Karam, ដ លមានសារ នទីរឡានណា។
✓ ពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ពៅ Baan Huen Phen: ព ើយភ្លួរ ហូបដ លពិពសសពៅឡានណាេឺ "Khao Soi" (ការីសាច់មាន់)។
✓ ពៅពលងរ ានតពៅផារ Warorot។
✓ ព ើររ ានតពៅ Chinatown។

✓ ព ើររំសានតពៅ the Flower Market & Mae Ping River។
✓ ព ើរ ានតDoi Suthep Mountain Temple នឹង ទសសនាថ្ងៃលិចយា៉ៃ ងត្សស់សាារ់។
✓ ពធវើរំព ើរពី Chiang Mai to Saraphi ជា ួយអនរពបើរបរយា៉ៃ ងសាទ រ់ជ្ំនាញ (15 េីឡូដ ៉ៃត្រខាងពត្ៅត្រុង)។
✓ ពយើងខ្ិិំនឹងត្ាប់អំពីត្បថ្ព ីទំពនៀ ទំល្ងប់របស់ឡាណាថ្នត្បពទសថ្ងនឹងការរស់ពៅជា ួយត្េសា
ួ រថ្ង។
✓ ពិសារអាហារពពលល្ងៃចពៅផទេះ Moo-Ka-Ta (សាច់អាំងថ្នត្បពទសថ្ង)។

✓ ពិសារអាហារពពលយប់ពៅ Ban Suan Thanormpat (shared double / twin / triple room )

ថ្ងៃទី 02 - ថ្ងៃត្ព សបរិ៍ អាហារពពលត្ពឹរ) & អាហារថ្ងៃត្រង់និងពពលល្ងៃច(
✓ ពិសារអាហារពពលត្ពឹរពៅ Ban Suan Thanormpat Resort (សទីលថ្ង(។

✓ ពធវើរំព ើរពី Saraphi to Mae Wang NP ជា យួ អនរពបើរបរយា៉ៃ ងសាទ រ់ជ្ំនាញ (52 េីឡូដ ៉ៃត្រ -1 ពមា៉ៃង(។
✓ ព ើរពលងរំសានតតា ថ្ត្ពនិងថ្ត្ពពត្សាងពៅឧទានជារិ Mae Wang) 2 ពមា៉ៃង(។
✓ ពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ពៅ Mae Wang Phairin Resort) ហូបថ្ង(។

✓ ទសសនា ំរសារា វីពៅឧទានជារិ Mae Wang(1 ពមា៉ៃង(។

✓ ជ្ិេះរបូនពលងតា បពណាតយទពនល Wang ពៅឧទានជារិ Mae Wang:)ជា ួយឧបររ ៍ដ លទឹរ -2 ពមា៉ៃង(។
✓ ពធវើរំព ើរពី Mae Wang NP. to Chiang Mai ជា ួយអនរពបើរបរយា៉ៃ ងសាទ រ់ជ្នាំ ញ) 52 េីឡូដ ៉ៃត្រ -1 ពមា៉ៃង(។
✓ ពិសារអាហារពពលល្ងៃចពៅ Steak Bar Cafe(អាហារអនតរជារិ) ។
✓ ទសសនាផារទំពនើប Maya Shopping Mall នាពពលទំពនរ។
✓ ទសសនាត្សុរដសលទាន់ស ័យេឺ Nimman Haemin។

✓ ពធវើរំព ើរពៅរណាតលទីត្រងុ ព ៀងថ្ ៉ៃជា ួយអនរពបើរបរយា៉ៃ ងសាទ រ់ជ្នាំ ញ។
✓ ទសសនាផាររាត្រី ៏លបីលាញពៅរនុងទីត្រុង។

✓ ពធវើរំព ើរពី Chiang Mai to Saraphi ជា ួយអនរពបើរបរយា៉ៃ ងសាទ រ់ជ្ំនាញ) 15 េីឡូដ ៉ៃត្រខាងពត្ៅត្រុង(។
✓ ពិសារអាហារពពលយប់ពៅ Ban Suan Thanormpat Resort ( shared double / twin / triple room )។

ថ្ងៃទី 03 - ថ្ងៃសុត្រ អាហារពពលត្ពឹរ) & អាហារពពលល្ងៃច(
✓
✓
✓

ពិសារអាហារពពលត្ពឹរពៅ Ban Suan Thanormpat Resort (ដបបថ្ង(។
ការពធវើ ំព ើររ ានតរនុងរំបន់ពដ្ឋយរងយនត (songthaew)។
ពយើងមានអនរជ្ំនាញខាងមា៉ៃសានឹងសា៉ៃ ដ លមានបទពិពសាធន៍យូឆ្ន។ំ
ពយើងានដបងដចរជា៤ ពវន:
1. ១ពមា៉ៃងការមា៉ៃសា :ពពញរាងកាយតា ដបបត្បថ្ព ីថ្ង ( option foot reflexology )។
2. ១/២ពមា៉ៃង :សូណាចំហាយរុរខជារិ។
(ពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ )េឹពៅរនុងការចំណាយផ្ទទល់ខលួន(។
3. ការភ្លួរពភ្សជ្ជៈ ១០ រសជារិត្បពភ្ទពផសងគ្នន។
4. ការភ្លួរពភ្សជ្ជៈដផលព ើត្រូពចិ ១០ រសជារិខុសៗគ្នន។

✓ ការដ លទឹរពលងរ ានតពៅ Golden Elephant Resort (option play mini-golf = at own expense )។
✓ ពិសារអាហារពពលល្ងៃចពៅហាង Aiya Cafe (Shabu សត្មាប់ ៤ នារ់រងនុ ួយរុ(។
✓ មានការដបងដចរជាត្រុ ពធវើការត្បរួរត្បដជ្ង ៏អសាា រយ។

✓ ពិធីជ្ប់ពលៀងល្ងគ្នន Khom Loi Launchពៅឯផទេះថ្ង។
✓ ពិសារអាហារពពលយប់ពៅ Ban Suan Thanormpat (shared double / twin / triple room)

ថ្ងៃទី 04 - ថ្ងៃពៅរ៍ អាហារពពលត្ពឹរ) & អាហារពពលល្ងៃច(
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

ពិសារអាហារពពលត្ពឹរពៅ Ban Suan Thanormpat Resort (ដបបថ្ង(។
ការពធវើ ំព ើររ ានតរនុងរំបន់ពដ្ឋយរងយនត (songthaew)។
ឹងអំពីសិលបៈរបស់ឡានណានឹងសិបបរ មអំឡុងពពលដ លពៅទសសនាពៅឧសា រ មរនុងត្សរុ ូចជា:
1. ទសសនា Pa Bong :ភ្ូ ិរាញរពទេះឫសសី។
2. ទសសនា Ban Muang Kung: ភ្ូ ិផលិរពត្េឿងសមូន ី។
3. ទសសនា Ban Tawai: ភ្ូ ិចមាលរ់ព ើ។
អាហារថ្ងៃត្រង់ )ការចំណាយផ្ទទល់ខនលួ - (អាចពៅ suggest Love Me Cafe។
4. ទសសនា Ban Jang Nak: ំរពី ធវើភ្ូ ិ។
5. ទសសនា Bor Sarng: ភ្ូ ិផលិរឆ័ត្រ។
6. ទសសនា Sankampaeng: ពត្េឿងត្រអូប / ពត្េឿងសង្ហហរឹ / ត្ារ់ / សូត្រ /celadon ...។
ពធវើរំព ើរពី Saraphi to Chiang Mai City។
ចុេះព្ម េះពៅសណាាគ្នរ។
ព ើរពៅពលងរ ានតពៅ ជ្ឈ ឌ លវបបធ ៌បុរា ព ើ បីពសា
ិ រអាហារពពលល្ងៃចដបបតា ត្បថ្ព ីថ្ងព ើយអនរអាចរីររាយជា ួយរន្តនតីត្បថ្ព ីនងិ
រាំ។
ពៅថ្ងៃពៅរ៍បនាទប់ពីអាហារពពលល្ងៃចពយើងអាចព ើររ ានតពៅតា បពណាតយផលូវ Wualai ព ើ បីររព លើ រវរថុអនុសាវរីយ៍ ួយចំនួន។
បនាទប់ រអនរអាចវិលត្រលប់ រទីត្រងុ ព ៀងថ្ ៉ៃពដ្ឋយខលួនឯង។
សំរារពៅNoble House ( shared double / twin / triple room )។

ថ្ងៃទី 05 - ថ្ងៃអាទិរយ (អាហារពពលត្ពឹរ)
✓
✓
✓

ពិសារអាហារពពលត្ពឹរពៅ Gai Thai's Restaurant ( ដបបថ្ង )។
ពធវើរំព ើរពី Chiang Mai to Airport ជា ួយអនរពបើរបរយា៉ៃ ងសាទ រ់ជ្ំនាញ។
ពយើងសងឃឹ ថាពយើយនឹងជ្ួបគ្នន ងដ ពទៀរពៅរ ូវការពផសង។

រថ្ លសរុបសត្មាប់ ំព ើររ ានតពៅរ ពុជា

១៩៩, - $ / សត្មាប់ នុសសមានរ់
• ត្រុ ពទសចរពនេះ ិនរិចជាង 15 pax ព ើយរ៏ ិនពលើសពី 24 pax ។
• ព ើយជាពិពសសពនាេះមានអនរពទសចរ ៍ដខមរចំនួន 1
នារ់ដ លជាព ត្រុ េឺពុំេិរថ្ងពល ទរនុងចំពណា អនរពធវើ ំព ើរ 15 នារ់។
• ពរើពធវើ ូចព តចព ើ បីទទួលានការចំណាយទាបព ើយចំពនញពត្ចើនពៅព ៀងថ្ ?៉ៃ
1. ពជ្ើងពហាេះព ើរជា ួយត្រុ ុន JC Airlines ពីភ្នំពពញពៅត្ពល្ងនយនតពហាេះ នព ឿង។
2. ពជ្ើងពហាេះព ើរជា ួយ Thai Lion Air ពីទីត្រុងាងររពៅព ៀងថ្ ៉ៃ
3. ពជ្ើងពហាេះព ើរជា ួយត្រុ ុន Vietjet Air ពីព ៀងថ្ ៉ៃពៅទីត្រុង ូជ្ី ិញ
4. ពធវើរំព ើរតា ឡានត្រុងពីទីត្រុង ូជ្ី ិញពៅភ្នំពពញ។
• សត្មាប់ព័រ៌មានបដនថ និងការររ់សូ ទារ់ទងរំណាងដផនរលរ់របស់ពយើងពៅភ្នំពពញ:

cambodia@smile-of-asia.com

