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โปรแกรม A 3 วัน 2 คืน ไปเครือ
่ งไฟล์ทเช้า กลับเครือ
่ งไฟล์ทเย็น
วันทีห
่ นึง่

: กรุงเทพ – เยียมเรียบ - ปรายาทแปรรูป – ปรายาทตาพรหม (- / L / D)
พร้อมกันที่ยนามบินยุวรรณภูมิ เพื่อทาการเช็คอิน
เดินทางยู่เมืองเยียมเรียบ ด้วยยายการบิน ……………….

เช้า

ถึงยนามบินเมืองเยียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า
พบเจ้าหน้าที่ที่มารอให้การต้อนรับ(ไกด์ท้องถิ่น ภาษาไทย)
นาท่านเที่ยวชมปรายาทแปรรูป ซึ่งยร้างด้วย หินศิลาแลง หินทราย และอิฐ ตัวปรายาทจะ
หันหน้าไปทางทิศ ตะวันออก จึงเหมาะกับการเที่ยวชมในตอนเช้า เพราะจะมีแยงแดดยาด
ย่องมาทางด้าน หน้าปรายาท จึงทาให้บรรยากาศ ดูอบอุ่น และยวยงามเหมาะกับการ
ถ่ายภาพและเดินเที่ยวชมบริเวณรอบๆ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหาร เที่ยวชม ปรายาทตาพรหม ที่เคยเป็นฉากในหนังเรื่อง ลอร่า ครอฟท์ : ทูมบ์
เรเดอร์ เมื่อปี 2,000 ซึ่งแอนเจลิน่าโจลี รับบทเป็นลาร่า ครอฟต์ นักล่ายมบัตท
ิ ี่ต้องแย่งชิง
โบราณวัตถุที่ทรงคุณค่ากับองค์กรลับ
ลักษณะเด่นของปรายาทตาพรหมคือมีต้นไม้
ใหญ่ขึ้นคลุมตัวปรายาทเป็นจานวนมาก และ
ตัวปรายาทบางที่ถูกรากไม้แทรกชอนไชไป
บนแผ่นศิลา

เกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวด

ปลาหมึก เกาะกุมองค์ปรายาทไว้ เป็นศิลปะ
อย่างหนึ่งที่ยวยงามมาก

เหมาะกับการ

ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เย็น

รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมการแยดงพื้นเมือง

ค่า

เข้าพักที่ Apsara Holiday Hotel
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วันทีย
่ อง

: ปรายาทบันทายยรี - นครวัด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหาร

(B / L / - )

นาท่านชมความยิ่งใหญ่

อาณาจักรขอมโบราณ

ในเมืองเยียมเรียบ

ของ
ได้แก่

ปรายาทบันทายยรี ซึ่งมีระยะทางเกือบ 20 กิโลเมตร
จากปากทางเข้าอุทยาน จนถึงตัวปรายาท ระหว่าง
ทางท่านจะพบเห็น ปรายาทขนาดเล็กๆหลายแห่ง
รวมทั้งชุมชนที่อยู่รายทางเป็นระยะๆ บางช่วงก็เห็น
ทานา ทาไร่ จับยัตว์น้า ฯลฯ เป็นต้น เป็นย่วนหนึ่งที่
ทาให้เกิดยียันระหว่างการเดินทางไป

ปรายาทบัน

ทายยรี ซึ่งเป็นปรายาทหินที่ถูกยร้างด้วยหินทรายยี
ชมพู มีอายุนับพันๆ ปี ถือว่าเป็นปรายาทที่งดงาม
แห่งหนึ่งของกัมพูชาอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหาร นาท่านเดินทางต่อไปยัง "นครวัด" ยิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ทีใ
่ ช้หิน
ยร้างรวม 600,000 ลูกบาศก์เมตร มีเยา1,800ต้น ใช้เวลายร้างร่วม 100 ปี
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นครวัดมีทางเดินขึ้นที่ชันมากราว 50 องศา มีภาพแกะยลักเรื่องราวจากวรรณคดี เรื่อง
รามายณะ มีรูปแกะยลักนางอัปยร1,635 นาง ทีท
่ ั้งหมดแต่งกายและทรงผมไม่ซ้ากันเลย
และยังมีงานแกะยลัก
ผู้ออกแบบปรายาทนี้

เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้ายุริยวรมันที่2
ยร้างขึ้นเพื่อถวายพระวิษณุ

ศายนาฮินดู เมื่อพระเจ้า

หรือพระนารายณ์

ซึ่งเป็น

ตามหลักคติใน

ยุริยวรมันที่2 ทรงยิ้นพระชนม์ไป ปรายาทนี้จึงกลายเป็นที่ฝัง

พระศพของพระองค์นั้นเอง
นาท่านเที่ยวชมบริเวณปรายาท

จากนั้นรอดูพระอาทิตย์ตกที่นครวัดจะได้เก็บภาพ

และ

บรรยากาศที่ยวยงามในยามเย็น
เย็น

เลือกชิมเลือกรับประทานอาหารเย็นโดยอิยระ จากนั้นนาท่านเดินชมตลาดกลางคืน

ค่า

เข้าที่พัก Apsara Holiday Hotel

วันทีย
่ าม

: นครธม – ทะเลยาบโตนเลยาบ – กรุงเทพมหานคร (B / L / - )

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

กลางวัน

หลังอาหาร นาท่านเดินทางยู่ นครธม ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งยุดท้าย
และเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่ยุดของ
อาณาจักรขอมโบราณมีประติมากรรม
งดงาม
จุดยาคัญ

แปลกตานับไม่ถ้วนโดยมี
ที่นา่ ยนใจหลายจุด

ประตูด้านทิศใต้ของเมือง

เช่น
มีรูป

ประติมากรรมลอยตัวของเทวดา และ
อยูรฉุดนาค
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กรอบประตูมีประติมากรรมลอยตัวพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 3 เศียร และใจกลางพระ
นครมีปรายาทหลัก คือ ปรายาทบายน เป็นปรายาทที่ถูกยร้างด้วยหินที่นามาวางเรียงซ้อน
กันจนกลายเป็นปรายาท ลักษณะเด่นคือ มีการแกะยลักหินเป็นรูปใบหน้าคนวางเรียงกัน
อยู่ทั่วปรายาท

จึงทาให้เกิดความรู้ยึก เหมือนว่ามีคนคอยจ้องมองตลอดเวลา ทาให้ดูน่า

เกรงขาม และซ่อนความลีล
้ ับบางอย่างให้น่าค้นหา อย่างน่ายนใจ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหาร เดินทางต่อไปยังทะเลยาบเขมร หรือโตนเลยาบ เป็นทะเลยาบน้าจืดที่ใหญ่
ที่ยุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ห่างจากตัวเมือง ออกไปประมาณ 14 กม. ตาม
ระยะทางที่ผ่านท่านจะเห็นหมู่บ้านชาวประมงเป็นระยะๆ บางแห่งก็ตั้งเป็นย่านร้านอาหาร
และยิ่งเข้าไปใกล้ทะเลยาบมากขึ้น ก็จะเห็นชุมชนของชาวประมง อยู่หนาแน่นมากขึ้น
จากนั้นนาท่านขึ้นเรือเที่ยวชมวิถีชีวิต ของชุมชนโตนเลยาบ
เดินทางออกจาก โตนเลยาบมุ่งหน้ายู่ยนามบินเมืองเยียบเรียบ

ค่า

นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยยายการบิน……………
เดินทางถึงยนามบินยุวรรณภูมิโดยยวัยดิ์ภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว: 11/06660
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