กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
05.00 น.

08.00 น.
09.00 น.

(1)

กรุงเทพฯ – เสี ยบเรียบ – ปรำสำทโลเลย – พระโค –
บำกองตำพรม – พระนครธม (อังกอร์ ธม)

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำน....... ชั้ น........ประตูทำงเข้ ำที.่ ....... เคำน์ เตอร์ ......สำยกำรบิน........................
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในด้านของเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองเสี ยบเรียบ ประเทศกัมพูชำ โดยเทีย่ วบิน…….
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดิ นทางถึ งสนามบินเมืองเสี ยบเรี ยบ ประเทศกัมพูชา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและศุ ลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว นาท่านสู่ ตวั เมืองเสี ยมเรี ยบ ชมปรำสำทโลเลย เป็ นปราสาทที่อยูใ่ นกลุ่มเทวสถานเมืองหริ หรา
ลัย สันนิ ษฐานว่า “โลเลย” มาจาก “ราลัย” อันเป็ นชื่ อท้ายเมืองนี้ (หราลัย)
สร้ างอยู่กลางบารายอันทรตฏากะ (สระน้ าของพระเจ้าอิ นทรวรมันที่ 1)
ประกอบด้วยอิฐหลายหลัง มีการตกแต่งด้วยภาพเทพธิ ดาที่งดงามยิ่ง ชม
ปรำสำทพระโค มีปราสาท 6 หลังตั้งอยูบ่ นฐานเดียวกัน มีรูปโคนนทิ หัน
หน้าเข้าหาปราสาทซึ่ งประดิษฐานศิวลึงค์ บริ เวณผังปราสาทมีลายปูนปั้ น
ประกอบด้วยการสลักทับหลังศิลาทรายแบบนูนสู ง ทับหลังสมัยพระโคนั้น นักโบราณคดีที่มีความเชี่ ยวชาญ
ศิลปะขอมมักจะนิ ยมยกย่องว่าเป็ นทับหลังที่มีความงดงามเหนื อกว่าสมัยใดๆ จากนั้นชม ปรำสำทบำกอง
เป็ นปราสาทหิ นทรายตั้งอยู่บนฐาน 5 ชั้น สู งประมาณ 20 เมตร มีปราสาทเล็กหลายหลังตั้งอยูบ่ นชั้นฐาน มี
ปราสาทใหญ่ต้ งั อยู่บนส่ วนยอด ปราสาทบากองอยู่กลางเมื องหริ หราลัย เป็ นศูนย์กลางจักรวาล และเป็ น
ปราสาทหินหลังแรกของอาณาจักรขอม

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางชม ปรำสำทตำพรหม (TA PROHM) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็ น
ปราสาทที่ สร้ างขึ้ นเพื่อถวายแก่ พระราชมารดา สร้ างตามแบบเขมรในยุคสุ ดท้าย ชมความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ชมความยิ่งใหญ่ของพลังธรรมชาติเหนื อพลัง
ของมนุ ษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์ กับรากไม้มหึ มาที่โอบรัดรอบปราสาท ไว้อย่างน่าอัศจรรย์ แมกไม้ร่มครึ้ ม
และเสี ยงนกเจื้อยแจ้วคลออยูต่ ลอดการเยี่ยมชม นาท่านชม เมืองนครธม (ANGKOR THOM) หรื อเมือง
ยโศธรปุระ เป็ นเมืองหลวงของขอมตั้งแต่ พ.ศ. 1450 - พ.ศ. 1800 ซึ่ งเชื่ อกันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวร
มันที่ 1 ก่ อนจะพบหลักฐานที่ แท้จริ งว่าสร้ างในรั ชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื องแห่ งนี้ เป็ นเมื องใหญ่ มี
ปราสาทหิ นมากมาย นักท่องเที่ยวจึงเรี ยกรวม ๆ กันว่าปราสาทหิ น
นครธม ซึ่ ง ความจริ ง แล้วปราสาทแห่ ง นี้ มี ชื่ อเรี ย กเฉพาะกัน ก่ อน
เดิ นทางเข้าสู่ เมืองนครธม ให้ท่านได้ชมคูเมือง กาแพงเมืองโคปุระ
หรื อ ประตูทางเข้า ซึ่ งมีรูปหิ นแกะสลักรู ปเทวดาและอสู ร ฝั่ งละ 54
องค์ (ตน) รวม 2 ข้างเป็ น 108 องค์ (ตน) ซึ่ งเขมรถือว่าเป็ นเลขมงคล
นาท่านชม ปรำสำทบำยน (BAYON) สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 1200 รั ช
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนาหิ นมาวงซ้อนกัน แล้วขึ้นเป็ นรู ป
เป็ นร่ างแข็งแรงเป็ นพันปี ปราสาทแห่ งนี้ มีแต่ใบหน้าของคน แต่คนส่ วนใหญ่เชื่ อว่าเป็ นพระพักตร์ พระ
โพธิ สัตว์ อวโลกิเตศวร เพราะมีรอยยิม้ น้อย ๆ ทั้ง 216 หน้า จากทั้งหมด 54 ปรางค์ รอยยิม้ นี้ เรี ยกว่า รอยยิม้
แบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุ ษย์ มีความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุ เบกขา ชม
ปราสาทบาปวน ปราสาทพิมานอากาศ บัลลังก์ชา้ ง ลานพระเจ้าขี้เรื้ อน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พร้ อมชมการแสดงพื้นเมืองระบานางอัปสร หรื อ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม ให้ท่านได้
บันทึกภาพได้ตามอัธยาศัย
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

(2)

นำ้ ตกกบำลสะเปี ยน – ปรำสำทบันทำยสรี – ปรำสำทนครวัด

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ น้ำตกกบำลสะเปี ยน หรื อ แปลเป็ นภาษาไทยว่า “หัว
สะพำน” จากนั้นเปลี่ยนอิริยาบทเป็ นการเดินเท้าสู่ บริ เวณต้นน้ า ถึงบริ เวณ
นำ้ ตกบำลสะเปี ยน ชมประติมากรรมเก่าแก่ น่าทึ่งที่สุด บนยอดเขาแห่ งนี้
นั้นคือรู ปสลักพระวิษณุ เทพ รู ปสลักพระนำรำยณ์ บรรทมสิ นธุ์ใต้ น้ำ ที่น่า
พิศวงที่สุดคือ รู ปสลักหินศิวลึงค์ ใต้ นำ้ ซึ่งมีจานวนนับพัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยว ชมปรำสำทบันทำยสรี (BANTEAY SREY) หรื อชื่ อเดิมว่า
อิศวรปุระ ที่ปรากฏอยูใ่ นศิลา จารึ ก สร้ างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 โดย
คุรุยชั ญวราหะ เสนาบดีใน รัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ปราสาทแห่ ง

ค่ำ

นี้มีทบั หลังที่สมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็ นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม สร้างขึ้นด้วย หิ นทรายสี ชมพู เนื้ อ
ละเอียด สลักลวดลายสวยงาม
ปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม จึงได้รับการยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่า รัตนชาติศิลปะแห่ งขอม นาท่าน
ชม ปรำสำทนำคพั น เป็ นปราสาทที่ มี รู ป แบบการสร้ า งที่ แ ปลกที่ สุ ด ตัว ปราสาทตั้ง อยู่ ก ลางสระน้ า
เปรี ย บเสมื อนเกาะซึ่ งอยู่กลางทะเลหรื อเปรี ยบดุ จภูเขาหิ มาลัย ที่ อยู่กลาง
สมุทร จากนั้นนาท่านชม ปรำสำทพระขรรค์ สร้าง ขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 เช่ นเดี ยวกัน นับเป็ นมหาราชที่ ยิ่งใหญ่ นอกจากจะสร้ างปราสาท
ต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว
พระองค์ยงั ทรงให้ความสาคัญกับงานสาธารณสุ ข ด้วยการสร้างอโรคยศาลา
ถึง 102 แห่ ง ในบรรดา ปราสาทต่างๆ ที่ถูกสร้ างขึ้ นในสมัยของพระองค์
ต้องยกให้ปราสาทพระขรรค์เป็ นโครงการที่ใหญ่ที่สุด พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างปราสาทนี้ ข้ ึนเพื่ออุทิศ
ให้แก่พระราชบิดา โดยสร้างหลังจากที่พระองค์ ทรงสร้างปราสาทตาพรมเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดา
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

xx.xx น.
xx.xx น.

(3)

นครวัด – ตลำดเมืองเสี ยมรำฐ – กรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของ ปรำสำทนครวัด (ANGKOR WAT) ก่อสร้ างครั้งแรกในศตวรรษที่ 12
(พ.ศ. 1650-1658) ในสมัยพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 สร้าง
ขึ้ น เพื่ อ ถวายพระวิษ ณุ โลก โดยมี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ ใช้
เป็ นเทวาลัยและสุ สานเก็บพระศพของ ทุกพระองค์ ใช้
เวลาก่อสร้ างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลัก
ของกองทั พ สย ามหรื อเสี ย มกุ ก ภาพสลั ก กวน
เกษียรสมุทร ภาพจาหลักของนางอัปสรา รอบปราสาทที่มีมากกว่า 1,635 นาง ซึ่ งล้วนงดงามกว่านางอัปสรา
ทุกปราสาท
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ องค์ เจ๊ ก องค์ จอม พระพุทธรู ปพี่นอ้ งคู่บา้ นคู่เมืองชาวเสี ยมเรี ยบมาช้านานและชาวกัมพูชา
ให้ความเคารพนับ ถื อกันมาก จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดเขากะโหลก จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ บำรำย
ตะวันตก เป็ นอ่างเก็บน้ าฝี มือมนุษย์ที่มีความยาวถึง 8,000 เมตร และกว้างถึง 2,200 เมตร ขุดเมื่อกว่า 1,000 ปี
ที่แล้ว นาท่านแวะชมศูนย์หัตกรรมผ้าไหม และโรงเรี ยนแกะสลักหิ น ให้ท่านได้เลื อกซื้ อผลงานเป็ นของที่
ระลึก ให้ท่านช้อปปิ้ งที่ตลาดเมืองเสี ยมราฐ อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึกต่างๆ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที.่ .................(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเราเฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

