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1. Karnak (mesir)                                     

terdiri dari konglomerasi besar candi hancur, kapel, tiang dan bangunan lain, 

terutama Candi Agung Amin dan struktur besar dimulai oleh Firaun 

Amenhotep III (ca. 1391-1351 SM). Terletak dekat Luxor, sekitar 500 km 

selatan Kairo, di Mesir. Daerah sekitar Karnak adalah Mesir kuno Ipet-isut 

("Paling Dipilih Tempat") dan tempat utama pemujaan Triad Theban dengan 

dewa Amun sebagai pemimpin. 

 

                                    

 

2.  Mortuary Temple of Hatshepsut (mesir)   

terletak di bawah tebing di Deir el Bahari di tepi barat Sungai Nil dekat 

Lembah Para Raja di Mesir. Dirancang oleh arsitek Senemut, kuil kamar 

mayat didedikasikan untuk dewa matahari Amon-Ra dan terletak di sebelah 

pura mayat dari Mentuhotep II, yang menjabat baik sebagai inspirasi, dan 

kemudian, sebuah tambang. Hal ini dianggap salah satu "monumen Mesir kuno 

yang tak tertandingi." 

 

  



3. (Libya)  M                        

kota yang menonjol dari Kekaisaran Romawi. Its reruntuhan terletak di Al 

Khums, Libya. Situs ini merupakan salah satu reruntuhan Romawi yang paling 

spektakuler dan murni di Mediterania. Kota ini tampaknya telah didirikan oleh 

koloni Phoenician sekitar tahun 1100 S 

 

      

4. Timbuktu (Mali)                                     

sebuah kota di Region Timbuktu, di negara Afrika Barat Mali. bangunan ini 

dibuat oleh kesepuluh mansa Kekaisaran Mali, Mansa Musa. Ini adalah rumah 

bagi Sankore University dan madrasah lainnya, dan merupakan modal 

intelektual dan spiritual dan pusat penyebaran Islam di seluruh Afrika pada 

abad ke-15 dan 16. 

 

                                 .  

5. Forbidden City (RRC)                   

istana kekaisaran Cina dari Dinasti Ming ke akhir Dinasti Qing. Terletak di 

tengah Beijing, Cina, dan sekarang rumah Museum Istana. Selama hampir lima 

abad, ia menjabat sebagai rumah Kaisar dan keluarganya, serta pusat upacara 

dan politik dari pemerintah Cina. Sejak 1925, Kota Terlarang telah di bawah 

muatan Museum Istana, yang ekstensif koleksi karya seni dan artifak 

dibangun atas koleksi kekaisaran Ming dan dinasti Qing 



 
 

          

6. Terracotta Army (China)                     

Perkiraan saat ini adalah bahwa dalam tiga lubang berisi Tentara Terracotta 

ada lebih dari 8.000 tentara, 130 kereta dengan 520 kuda dan 150 kuda 

kavaleri, yang sebagian besar masih dikubur di lubang. Banyak arkeolog 

percaya bahwa ada banyak lubang masih menunggu untuk ditemukan 

 

                   

 

 

7. Hanging Temple of Hengshan (China)   

Candi yang dibangun di tebing. Candi ini merupakan salah satu atraksi wisata 

utama dan situs sejarah di daerah Datong. dibangun lebih dari 1.500 tahun 

yang lalu 



 

  

 
 

8. Taj Mahal (India)                                    
sebuah makam yang terletak di Agra, India, dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan 
untuk mengenang istri kesayangannya, Mumtaz Mahal. Taj Mahal dianggap sebagai 
contoh terbaik dari arsitektur Mughal, gaya yang menggabungkan elemen dari Persia, 
India, dan gaya arsitektur Islam 
 

                                           
 
 
9. Kinkaku-ji (Japan)                                
kuil Buddha Zen di Kyoto, Jepang. Ini adalah salah satu pembangunan yang 
merupakan Budaya Kitayama periode Muromachi. Asli Kinkaku-ji dibangun pada 1397 
untuk melayani sebagai vila pensiun bagi Shogun Ashikaga Yoshimitsu, sebagai bagian 
dari kekayaannya kemudian dikenal sebagai Kitayama 

              

                   
10. Bagan (Myanmar)                                 
sebuah kota kuno di Divisi Mandalay Burma (Myanmar) 
 



 

                         

 
 

 

 

11. Banaue Rice Terraces (Philippines)   
terasering tua berumur 2000-tahun yang diukir di pegunungan Ifugao di Filipina oleh 
nenek moyang penduduk asli 
 
 

  
 
 
 
12. Wat Phra Kaew (Thailand)                    
dianggap sebagai candi Budha paling suci di Thailand. Terletak di pusat sejarah 
Bangkok (distrik Phra Nakhon), di lingkungan Grand Palace. Pembangunan kuil dimulai 
ketika Raja Buddha Yodfa Chulaloke (Rama I) memindahkan ibukota dari Thonburi ke 
Bangkok pada 1785. Tidak seperti candi lain tidak mengandung tempat tinggal bagi 
para rahib, melainkan hanya memiliki tinggi dihiasi bangunan suci, patung, dan pagoda 

 

                 



 
 

 

 

12. Wat Arun (Thailand)                             
Wat Arun adalah sebuah kuil Buddha (wat) di distrik Bangkok Yai di Bangkok, Thailand, 
di tepi barat Sungai Chao Phraya 

                       
 


