
สมาคมโลหติวทิยาแหง่ประเทศไทย 

โปรแกรมทศันศกึษาบนัทายสร-ีตาพรม -นครวดั-นครธม จังหวัดเสยีมราฐ ประเทศกมัพูชา 

ระหวา่งวันที ่ 6-8 ตลุาคม 2560 

 

บนัทายสร–ีตาพรม–นครวดั–นครธม 

วนัแรกของการเดนิทาง (ปราจนีบุร ี– ดา่นอรญัประเทศ –เสยีมราฐ)  

12.00 น.  ออกเดนิทาง จาก จ.ปราจนีบรุ ีสู ่อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ 

14.00 น.  น าทา่นชมปราสาทสดก๊กอ๊กธม เป็นโบราณสถานขอมทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ภาคตะวันออก สนันษิฐานวา่สรา้งขึน้ในพทุธศตวรรษที ่14 เพือ่ใช ้

ประดษิฐานรปูเคารพและใชป้ระกอบพธิกีรรมตามคตคิวามเชือ่ในลัทธศิาสนาฮนิด ูค าวา่สด๊กก๊อกธม หมายถงึ 

“ เมอืงทีม่ตีน้กกขึน้รกในหนองน ้าใหญ ่”ซึง่ปัจจบุันยังพอมองเห็น หนองน ้าใหญ่ในอดตีอยูใ่กล ้ๆ ปราสาทน่ันเอง 

16.30 น  เดนิทางถงึดา่นชายแดนอรัญประเทศ จากนัน้น าคณะท าพธิตีรวจคนเขา้เมอืงไทย - กัมพชูา แลว้เดนิทางโดยรถ

ปรับอากาศสูจั่งหวัดเสยีมราฐ ตามถนนหมายเลข 6 ซึง่เป็นถนนลาดยางระยะทาง 152 กม. ระหวา่งทางแวะเขา้

หอ้งน ้า 

19.30 น.  บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ Angkor Era Hotel 

 

วนัทีส่องการเดนิทาง (บนัทายสร–ี นครธม – ตาพรม – นครวดั – ดโูชว)์  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น.  หลังจากนัน้ออกเดนิทางมุง่สู ่เมอืงนครธม หรอื องักอรธ์ม ชมความ

งดงามและ ความมหัศจรรยข์องปราสาท และโบราณสถานทีส่ าคัญๆอาทิ

เชน่ ปราสาทปักษีจ ากรง แลว้ชมสะพานนาคราชเป็นหลักศลิามี

เอกลักษณเ์ฉพาะดา้นเชน่ รปูแกะสลักรปูเทวดาก าลงัฉุดนาค น าทา่นชม

ปราสาทบายน ซึง่เป็นศนูยก์ลางของนครธม และเป็นสดุยอดของปราสาทเขมรในยคุเสือ่มยอด ปราสาททกุหลงั

จะแกะสลักเป็นรปูเทวพักตร ์4 หนา้ซึง่หันออกไปทอดพระเนตรดแูลทกุข ์สขุ ของประชาชนทัง้ 4 ทศิ และขอน า

ทา่นกราบนมัสการ พระชยัพทุธมหานาค เป็นพระพุทธรปูนาคปรกศลิาทีม่ขีนาดใหญ่ และทา่นจะไดช้ม บอ่น ้า

โบราณ ซึง่น ้าในบอ่นี้จะถกูน ามาใชใ้นพธิบีรมราชาภเิษกของกษัตรยิท์กุรัชกาล และจะไดส้มัผัสถงึภาพจติกรรม

แกะสลักทีแ่สดงถงึชวีติประจ าวันของชาวเขมรโบราณ เปรยีบเสมอืนการบันทกึประวัตศิาสตรอ์ันยิง่ใหญข่องชาว

เขมร 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดอกบัวใหม ่เป็นรา้นอาหารเขมร-จนี-เวยีดนาม 

13.00 น.  น าทา่นสูป่ราสาทบนัทายสร ีเป็นปราสาทหนิทีถ่อืไดว้า่งดงามทีส่ดุในประเทศกัมพชูา  ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 

“อัญมณีแหง่ศลิปะเขมร”  มคีวามกลมกลนือยา่งสมบรูณ์ และเป็นปราสาทแหง่เดยีวทีส่รา้งเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี 

แตล่วดลายก็ยังมคีวามคมชดั เหมอืนกับสรา้งเสร็จใหม่ๆ   จากนัน้พาชมปราสาทตาพรหม เป็นวัดใน

พระพทุธศาสนาทีส่รา้งใหญ่โตกวา่สนามหลวงของไทย รวบรวมหมวดปราสาทไวถ้งึ 24 หลงั ตัง้อยูก่ลางป่ามี

แมกไมข้ ึน้ปกคลมุ บางแหง่มรีากไมใ้หญอ่ันมหมึาโอบอุม้พระเทวสถานไวอ้ยา่งน่าอัศจรรย ์จากนัน้พาทา่นชม 

ปราสาทนครวัด หรอื อังกอรวั์ด สิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลกทีเ่ปรยีบเสมอืนวมิานของเทพเจา้สงูสดุทีบ่รรจง

ชะลอลงมาประดษิฐานไวบ้นโลกมนุษย ์ถอืไดว้า่เป็นสดุยอดของการเดนิทางในครัง้นี้ ปราสาทนครวัดสรา้งโดย

พระเจา้สรุยิวรมันที ่2 โดยถวายเป็นพทุธบชูา ทา่นจะไดช้มความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรปู

แกะสลักตา่งๆเชน่ รปูแกะสลักนางอัปสราลิน้ 2 แฉก, ภาพแกะสลักนูนต ่าการกวนเกษียรสมทุร ภาพแกะสลักการ



ยกทัพของพระเจา้ชยัวรมันที ่1 โดยกองทัพ เสยีมกกุ หอ้งทบุอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอก

บัวตมู 

19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารโตนเลแมโ่ขง พรอ้มชมการแสดงศลิปะวัฒนธรรมของชาวกัมพชูา เชน่ ระบ า

นางอัปสรา 

วนัทีส่ามการเดนิทาง (เทอืกเขาพนมกุเลน– กรุงเทพฯ) 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม พรอ้มเชค็เอา้ท ์ 

08.00 น. น าทา่นสู ่เทอืกเขาพนมกุเลน หรอื มเหนทรบรรพต ซึง่เป็นเขาหนิทรายตัง้ ตระหง่านอยูก่ลางทีร่าบ อยู ่ทาง

ทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของนครธมประมาณ 40 กม. จากหลักศลิาจารกึกลา่วไวว้า่ พระเจา้ชยัวรมันที ่2 ทรง

เสด็จประทับทีเ่ขาพนมกเุลนกอ่นประกาศอสิรภาพจากพวกชาวชวาและทรงใหพ้ราหมณ์ประกอบพธิเีทวาราชา 

และทรงน าศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์ตัวแทนแหง่กษัตรยิม์าไวท้ีพ่นมกเุลนและถอืไดว้า่พรมกเุลนคอื ราชธานี อกีแหง่หนึง่

ของพระองค ์*** จุดส าคัญทีส่ดุของเขาพนมกเุลนเป็นตน้น ้าเสยีมเรยีบทีใ่ตน้ ้ามฐีาน สลักศวิลงึคนั์บพันอยู ่

ภายใตน้ ้าในสระน ้าบาราย *** มวัีดโบราณซึง่มกีอ้นหนิขนาดใหญ่อยูเ่หนอืวัดหนิกอ้นนี้ถกูแกะสลักดา้นบนเป็น

พระพทุธรปูปางไสยาสน์ (พระนอน) ใตฐ้านพระพทุธรปูเป็นหนา้ของคนทีเ่รยีงรายใต ้ฐานพระ ประชาชนเดนิทาง

มานมัสการดว้ยความยากล าบาก แตก่็มาดว้ยความศรัทธา และเขาแหง่นี้ยงัเป็นแหลง่ทีต่ัดหนิทรายน า ไปสรา้ง

นครวัดอกีดว้ย. 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.  น าทา่นเดนิทางกลบัตัวเมอืงเสยีมราฐ 

14.00 น.  เดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมพรอ้มเดนิทางกลับ 

15.35 น. เหนิฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเลอืกเทีย่วบนิทีเ่หมาะสมแกก่ารเดนิทางของทา่น 

สายการบนิ แอรเ์อเชยี       REP-DMK เทีย่วบนิ FD 615  เวลา 15.35 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง 16.20 น.  หรอื 

สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์REP-BKK เทีย่วบนิ PG 914  เวลา 16.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ17.15 น. 

 

*คา่ทศันศกึษาดงักลา่ว ของสมาชกิ เป็นราคาทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุบางสว่นจากสมาคมฯ แลว้ 

 

ทมีงานดแูลเรือ่งทศันศกึษา:บรษัิท มายดไ์ลฟ์แทรเวล จ ากัด (คณุบญุชยั) 

 

 
 
 

 


