โดยรถโค้ ชปรับอากาศ
กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
05.30 น.
06.00 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

(1)

กรุงเทพฯ – สระแก้ว – ด่ านปอยเปต – โตนเลสาบ

คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
แก่ท่านในเรื่ องของสัมภาระการเดินทาง และเอกสาร
ออกเดิ นทางโดยรถโค้ชปรั บอากาศ สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระหว่างการเดิ นทาง บริ การอาหารเช้า
แบบปิ กนิค พร้อมเครื่ องดื่ม มัคคุเทศก์ แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวและโปรแกรมการเดินทาง โดยเดินทางผ่าน
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สู่ ปอยเปต ชายแดนไทย-กัมพูชา นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
นาท่านเปลี่ยนเป็ นรถปรับอากาศท้องถิ่น ใช้ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสสภาพชี วิตความ
เป็ นอยู่ทอ้ งถิ่ น นาท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองเสี ยมราฐ เป็ นจังหวัดหนึ่ งในประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ทางตะวันตก
เฉี ยงเหนือของประเทศ อยูร่ ิ มฝั่งทะเลสาบเขมรหรื อทะเลสาบกัมพูชา มีชื่อภาษาเขมรว่า โตนเลสาบ ห่ างจาก
กรุ งพนมเปญ 314 ก.ม. เมืองเสี ยมราฐถือเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดของประเทศกัมพูชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TONLE CHAKTOMOK
นาท่านเดิ นทางสู่ ท่าเรื อ โตนเลสาบ ลงเรื อล่องโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ า
จืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซี ย มีความกว้าง 70 กิ โลเมตร และมีความยาว 170
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วยพระตะบอง กัมปงธม
กาปงชนัง โพธิ สัตว์ เสี ยมเรี ยบ ชมวิถีชีวิตและความเป็ นอยูข่ องหมู่บา้ น
ชาวประมงตลอดจนนกนานาชนิ ดที่ลงมากินปลา ได้เวลาสมควรนาท่าน
ขึ้นฝั่งกลับสู่ เสี ยมเรี ยบ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงแรม
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร APSARA HOLIDAY HOTEL พร้อมร่ วมสนุ กกับการร้องเพลงคารา
โอเกะและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ทางทีมงานเฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์ ได้สรรหามาให้ท่านโดยเฉพาะ
พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

(2)

ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทตาพรหม – นครธม
ปราสาทบายน – นครวัด – ชมโชว์ พนื้ เมือง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเที่ยว ชมปราสาทบันทายสรี หรื อชื่ อเดิมว่ำ อิศวรปุระ ที่ปรำกฏอยู่
ในศิลำจำรึ กสร้ำงขึ้นประมำณ พ.ศ.1510 โดยคุรุยชั ญวรำหะเสนำบดี ในรัช
สมัยพระเจ้ำรำเชนทรวรมัน ปรำสำทแห่ งนี้ มีทบั หลังที่สมบูรณ์ที่สุด ถึงแม้
จะเป็ นปรำสำทเก่ำแก่ ก่อนยุคนครวัดก็ตำม สร้ ำงขึ้ นด้วยหิ นทรำยสี ชมพู
เนื้ อละเอียด สลักลวดลำยสวยงำม จึ งได้รับกำรยกย่องจำกชำวฝรั่งเศสว่ำ
รัตนชำติศิลปะแห่ งขอม นำท่ำนเดินทำงชม ปราสาทตาพรหม ก่อสร้ำงใน
ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้ำชัยวรมันที่ 7 เป็ นปรำสำทที่ สร้ ำงขึ้ นเพื่อถวำยแก่
พระรำชมำรดำ สร้ ำ งตำมแบบเขมรในยุค สุ ดท้ำ ยชมควำมสวยงำมของ
สถำปั ตยกรรมที่ถูกสร้ ำงขึ้ นมำประดุ จเขำวงกตชมควำมยิ่งใหญ่ของพลัง
ธรรมชำติเหนือพลังของมนุษย์ ต้นสะปงขนำดยักษ์ กับรำกไม้มหึ มำที่โอบ
รัดรอบปรำสำท ไว้อย่ำงน่ำอัศจรรย์ แมกไม้ร่มครึ้ มและเสี ยงนกเจื้อยแจ้วคลออยูต่ ลอดกำรเยีย่ มชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SAMPHEAP
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองนครธม หรื อเมืองยโศธรปุระ เป็ นเมื องหลวงของขอมตั้งแต่ พ.ศ. 1450 - พ.ศ. 1800
ซึ่ งเชื่ อกันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ก่อนจะพบหลักฐานที่
แท้จริ งว่าสร้างใน รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมืองแห่ งนี้ เป็ นเมืองใหญ่
มีปราสาทหิ นมากมาย นักท่องเที่ยวจึงเรี ยกรวม ๆ กันว่าปราสาทหิ นนคร
ธม ซึ่ งความจริ งแล้วปราสาทแห่งนี้ มีชื่อเรี ยกเฉพาะกัน ก่อนเดินทางเข้าสู่
เมืองนครธม ให้ท่านได้ชมคูเมือง กาแพงเมือง โคปุระ หรื อ ประตูทางเข้า
ซึ่ งมี รูปหิ นแกะสลักรู ปเทวดาและอสู ร ฝั่ งละ 54 องค์ (ตน) รวม 2 ข้าง
เป็ น 108 องค์ (ตน) ซึ่ งเขมรถื อว่าเป็ นเลขมงคล นาท่านเที่ ยวชม ปราสาทบายน สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 1200
รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนาหิ นมาวงซ้อน กัน แล้วขึ้นเป็ นรู ปเป็ นร่ าง
แข็งแรงเป็ นพันปี ปราสาทแห่ งนี้ มีแต่ใบหน้าของคน แต่คนส่ วนใหญ่เชื่ อว่าเป็ น
พระพักตร์ พระโพธิ สัตว์ อวโลกิ เตศวร เพราะมีรอยยิ้มน้อยๆ ทั้ง 216 หน้า จาก
ทั้งหมด 54 ปรางค์ รอยยิม้ นี้ เรี ยกว่า รอยยิม้ แบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุ ษย์
มี ความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา ชมปราสาทบาป
วน ปราสาทพิมานอากาศ บัลลังก์ช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้ อน จากนั้นนาท่านเที่ยวชม
ความยิ่งใหญ่ของ นครวัด ก่อสร้างครั้งแรกในศตวรรษที่ 12 (พ.ศ 1650-1658) ใน
สมัยพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 สร้ างขึ้ นเพื่ อถวายพระวิษณุ โลก ใช้เป็ นเทวาลัยและสุ สานเก็ บพระศพของทุ ก
พระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกื อบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักของกองทัพสยามหรื อเสี ยมกุก ภาพสลัก
กวนเกษียรสมุทรภาพจาหลักของนางอัปสรา รอบปราสาทที่มีมากกว่า 1,635 นาง ซึ่ งล้วนงดงามกว่านางอัปส
ราทุกปราสาท นาท่านเดิ นทางชมพระอาทิตย์อสั ดงที่ เขาพนมบาเค็ง ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาท
นครวัด จากเบื้องสู งเมื่อท่านมายืนอยูบ่ นเขาพนมบาเค็งนี้ ท่านจะได้ชมตะวันที่ค่อย ๆ คล้อยต่าลงจนลับสายตา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารโตนเลแม่ โขง (บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบานาง
อัปสร หรื อ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยงดงาม ให้ท่านได้บนั ทึกภาพตามอัธยาศัย
พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

(3)

ตลาดซาจ๊ ะ – ด่ านปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ ะ (ตลาดเก่ าเมืองเลสี ยบราฐ) ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ
เสื้ อยือรู ปปราสาท หรื ออักษรเขมร, เครื่ องเงิ น, ไม้แกะสลัก พร้ อม
อาหารแห้ง พร้ อมจาหน่ าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ซึ่ งมาจากโตนเล
สาบ และของที่ระลึกต่างๆ พวงกุญแจ, โมเดล, คริ สตัล ฯลฯ นาท่าน
เดินทางไปสักการะองค์ เจ็ก องค์ จอม พระพุทธรู ปพี่นอ้ งคู่บา้ นคู่เมือง
ชาวเสี ยมเรี ยบมาตั้งแต่เก่าก่อน และเป็ นที่เคารพสักการะของชาวเขมร
กันมาช้านาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร TROPICANA CASIN
เดินทางกลับสู่ ด่ านปอยเปต ด่านชายแดนไทย – กัมพูชา
ถึงชายแดนไทย – กัมพูชา ด่ านปอยเปต นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดิ น
ทางเข้าสู่ ตลาดโรงเกลือ เลื อกซื้ อสิ นค้าราคาถูก นานาชนิ ด จนได้เวลาพอสมควร จากนั้นขึ้นรถโค้ชปรับ
อากาศ เพื่อกลับสู่ กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารร้ านเนินนา้

21.00 น.

คณะเดินทางถึงกรุ งเทพฯ ณ จุดนัดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

เทีย่ ง
บ่ าย
14.30 น.

