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โปรแกรม B  4 วนั 3 คนื ไปเครือ่งไฟล์ทเชา้  กลบัเครือ่งไฟล์ทเยน็   

วนัแรก        :  กรงุเทพ - เยยีมเรยีบ – ปรายาทแปรรปู – ปรายาทตาพรหม   (-,L-D)  

พร้อมกันที่ยนมบินยุวรรณภูมิ  

  เดินทางยู่เมืองเยียบเรียบ ด้วยยายการบิน …………… 

เช้า ถึงยนามบินเมืองเยียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความ

ยะดวกในการ เดินทางยู่ ปรายาทแปรรูป ซึ่งเคยเป็นที่เผาศพของพวกขุนนางผู้มียศศักดิ์  

เป็นปรายาทที่ยร้างด้วย หินศิลาแลง หินทราย และอิฐ   ตัวปรายาทจะหันหน้าไปทาง ทิศ

ตะวันออก จึงเหมาะกับการเที่ยวชมในตอนเช้า เพราะจะมี แยงแดดยาดย่องมาทางด้าน

หน้าปรายาท จึงท าให้บรรยากาศ ด ู อบอุ่น และยวยงามเหมาะกับการถ่ายภาพ และเดิน

เที่ยวชมบริเวณรอบๆ ปรายาท 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร 

บ่าย หลังอาหาร น าท่านเทีย่วชม ปรายาท     

ตาพรหม ที่เคยเป็นฉากในหนังเร่ือง ลอร่า 

ครอฟท์ : ทูมบ์ เรเดอร์ เมื่อปี 2,000  ซึ่ง 

แอนเจลิน่าโจล ี รับบทเปน็ ลาร่า ครอฟต์ 

นักล่ายมบัติที่ต้องต่อยู้แย่งชิงวัตถุโบราณที่

ทรงคุณค่ากบัองค์กรลบั ลักษณะเด่นของ

ปรายาทตาพรหม คือมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นคลุม

ตัวปรายาท  เป็นจ านวนมาก  และตัว

ปรายาท บางที่ถกูรากไมแ้ทรกชอนไช ไป

บนแผ่นศิลาเกิดเป็นรูปทรง คล้ายหนวด

ปลาหมึก เกาะกุมองคป์รายาทไว้เป็นศิลปะ

อย่างหนึ่งที่ยวยงามมาก  เหมาะกับการ 

 

ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลกึ 
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เย็น ทานอาหารเย็นพร้อมชมการแยดงพ้ืนเมือง 

ค่ า  เข้าพัก Apsara Holiday Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีย่อง    :  พนมกเุลน  -  ปรายาทบนัทายยร ี   (B,L,D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

กลางวัน หลังอาหาร น าท่านเดินทางยู่ ยอดเขาพนมกุเลน  

 

มีระยะทางประมาณ 63 กม. จากตัว

เมืองเยียมเรียบ พาท่านนมัยการ

พระพุทธรูปปางไยยายน์  บนโบยถ์ลอย

ฟ้าที่วัด   เขาพนมกุเลน เป็นพระที่

แกะยลัก จากหินธรรมชาติก้อนใหญ่

มาก  จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง

ต้นน้ าเยียมเรียบ ซึ่งมีความยาว หลาย

ร้อยเมตร ท่านจะได้ต่ืนตาต่ืนใจ กับ

แท่น ศิวลึงค์ที่อยู่ใต้น้ านับพันๆแท่น   

ซึ่งเป็นอีกยถานที่ศักดิ์ยิทธิ์ ที่ชาว

กัมพูชา นับถือตามความเช่ือ ทาง

ศายนา อีกทั้งทา่นจะได้ชมความงาม

ของธรรมชาติอีกอย่างหนึง่ นั่นคือ 

น้ าตกพนมกุเลน ที่ยังคงความยวยงาม 

น้ าใย เย็น อากาศดี ท่านยามารถเล่น

น้ าตก คลายร้อนก่อนเดินทางกลับได ้

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  
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 เที่ยง 

 บ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น 

 

 

 

ค่ า  

รับประทานอาหารกลางวนับริเวณน้ าตก  

หลังอาหาร  น าทา่นชมความยิ่งใหญ่ของ

อาณาจักรขอมโบราณ ในเมืองเยียมเรียบ

ได้แก ่ ปรายาทบันทายยรี ซึ่งมีระยะทางเกือบ 

20 กโิลเมตร จากปากทางเข้าอุทยาน จนถงึ 

ตัวปรายาท   ระหว่างทาง ท่านจะพบเห็น   

ปรายาทขนาดเล็กๆ   หลายแห่งรวมทั้งชุมชน

ที่อยู่รายทางเป็นระยะๆ บางช่วงก็เห็น ท านา 

ท าไร่  จับยัตว์น้ า ลลล   เป็นต้น เป็นย่วนหนึ่ง

ที่ท าให้เกิดยียัน ระหว่างการเดินทาง ไป 

ปรายาทบันทายยรี ซึ่งเปน็ปรายาทหิน ที่ถูก

ยร้างด้วย หินทรายยีชมพู มีอายุนับพันๆปี ถอื

ว่าเป็นปรายาทที่งดงามทียุ่ดแห่งหนึ่ง ของ

กัมพูชา อีกด้วย   

 

อิยระในการเลือกรับประทานอาหารค่ า    

ท่านจะได้เลือกรับประทานตามความชอบ 

 จากนั้นน าทา่น เดินชมตลาดกลางคืน 

 

เข้าพัก Apsara Holiday Hotel หรือเทียบเท่า  
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วนัทีย่าม : นครวดั – พพิิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ       (B,L,D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

กลางวัน หลังอาหาร น าท่านเดินทางต่อไปยัง "นครวัด"  ย่ิงมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลก 

     

 

ที่ใช้หินยร้างรวม 600,000 ลูกบาศก์เมตร มี

เยา 1,800 ต้น ใช้เวลายร้างร่วม 100 ปี  มี

ทางเดินขึ้นที่ชันมาก ราว 50 องศา มีภาพ

แกะยลักเร่ืองราว จากวรรณคดีเร่ืองรา

มายณะ  มีรูปแกะยลักนางอัปยร  1,635 นาง 

ที่ทั้งหมดแต่งกาย และทรงผมไม่ซ้ ากันเลย   

และยังมีงานแกะยลักเกี่ยวกับพระราชกรณีย

กิจ    ของพระเจ้ายุรยิวรมันที่2 ซึ่งเป็น 

ผู้ออกแบบปรายาทนี้ ยร้างขึ้นเพ่ือถวายพระ

วิษณุ หรือพระนารายณ ์ ตามหลักคติ ใน

ศายนาฮินดู   เมื่อพระเจ้า ยุริยวรมันที่ 2 ทรง

ย้ินพระชนม์ไปปรายาทนี้จึงกลายเป็นที่ฝัง

พระศพของพระองค์นั้นเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร 

บ่าย หลังอาหาร น าท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เป็นยถานที่ รวบรวมเรื่องราวความเป็นมา

ของอารยธรรมขอม  หลายยุค หลายยมัย   แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ  และ ที่นีย่ังมีโชว์ หิน

ชนิดต่างๆ ที่น ามาท าปรายาทหินอีกด้วย   

เย็น รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

ค่ า เข้าพัก Apsara Holiday Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัทีย่ี ่       :  นครธม – ทะเลยาบโตนเลยาบ – กรงุเทพมหานคร   (B,L, -) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

กลางวัน   หลังอาหาร  น าท่านเดนิทางยู่  นครธม ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งยุดท้าย และเป็นเมืองที่

เข้มแข็งที่ยุดของอาณาจกัรขอมโบราณ  มีประติมากรรมงดงามแปลกตานับไม่ถ้วน โดยมี

จุดย าคัญที่น่ายนใจหลายจุด เช่น ประตูด้านทิศใต้ของเมือง   มีรูปประติมากรรมลอยตัว

ของเทวดาและอยูรฉุดนาค  กรอบประตูมีประติมากรรมลอยตัวพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 

3 เศียร และใจกลางพระนครมีปรายาทหลักคือปรายาทบายน ที่ถกูยร้างด้วยหินที่น ามา

วางซ้อนกันจนกลายเป็นปรายาท ลักษณะเด่น คือมีการแกะยลักหิน เป็นรูปใบหน้าคนวาง

เรียงกันอยู่ทั่วปรายาทจึงท าให้เกิดความรู้ยึกเหมือนว่ามีคนคอยจอ้งมองตลอดเวลา ท าให้

ดูน่ากลัวเกรงขาม และซ่อนความลี้ลับบางอย่างให้น่าค้นหา อยา่งน่ายนใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร 

บ่าย หลังอาหาร เดินทางต่อไปยังทะเลยาบเขมรหรือ โตนเลยาบ 

เป็นทะเลยาบน้ าจืดที่ใหญท่ี่ยุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้   อยู่หา่งจากตัวเมืองออกไป

ประมาณ 14 กม. ตามระยะทางที่ผ่าน   ท่านจะ

เห็นหมู่บ้านชาวประมงเป็นระยะๆ บางแห่งก็ต้ัง

เป็นย่าน ร้านอาหาร และยิ่งเข้าไปใกล้

ทะเลยาบมากขึ้น ก็จะเห็นชุมชน ของ

ชาวประมง อยู่หนาแน่นมากขึ้น จากนั้นน าท่าน

ขึ้นเรือเที่ยวชมวิถีชีวิต ของชุมชนโตนเลยาบ 
  

เดินทางออกจาก โตนเลยาบมุ่งหน้ายู่ยนามบินเมืองเยียบเรียบ 

ค่ า  น าท่านเดินทางกลับ กรุงเทพลโดยยายการบิน……………… 

เดินทางถึงยนามบินยุวรรณภูมิโดยยวัยดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ 
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