ปราสาทศรีขรภูมิ – ชมงานแสดงช้างสุรินทร์ –วัดป่าอาเจียง - ชมผ้าไหมท่าสว่าง
ถ้าพญานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม – ชมตะวันสามแผ่นดิน ผามออีแดง
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร - สักการะหลวงปูส่ รวง วัดไพรพัฒนา
ปราสาทหินพนมรุง้
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วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ( B / L / D )
06:30 น.
07:30 น.
12:00 น.

14:30 น.

พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลาโพง
เดินทางสู่ จงั หวัดสุ รินทร์ ด้วยรถไฟตู้ขบวนพิเศษโดยการท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย
(มีอาหารว่างบริ การในขบวนรถไฟ)
บริ การอาหารกลางวันบนขบวนรถไฟ

คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟสุ รินทร์
เดินทางไปชมปราสาทศีขรภูมิโดยรถบัส
ปราสาทศีขรภูมิ หรื อ ปราสาทระแงง เป็ นปราสาทที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดมาก
ที่ สุดในจังหวัดสุ รินทร์ มี ทบั หลัง เป็ นรู ปนางอัปสรถื อดอกบัว และทวารบาลยืนกุม
กระบอง ซึ่ งนางอัปสราที่ปราสาทศีขรภูมิน้ ีมีลกั ษณะ คล้ายกับนางอัปสราที่ปราสาทนคร
วัด ประเทศกัมพูชา ซึ่ งไม่พบที่ปราสาทศิลปะเขมรโบราณแห่ งใดอีกเลยในประเทศไทย
พบที่ปราสาทศีขรภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งชมราแกลมอ ซึ่งเป็ นภูมิปัญญา
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เกี่ยวกับการรักษาการเจ็บป่ วยตามความเชื่อของคนในชุมชนที่เชื่อว่าการ เจ็บไข้ได้ป่วยมี
สาเหตุมาจากการลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง สิ่ งศักดิ์สิทธิ์หรื อการไม่เคารพต่อผีบรรพบุรุษ เป็ นอัต
ลักษณ์ของชนชาวกูย ใช้ภาษากูย กวย(ส่ วย) ในการสื่ อสาร การแต่ งกายด้ วยผ้ าไหมย้ อม
มะเกลือเป็ นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการรักษาตามความเชื่อ จากการสัมภาษณ์ นางรม คาเสี ยง
ซึ่งเป็ นคูบามอ (อาจารย์ราแกลมอ)

18:00 น.
19:00 น.
19:30 น.

เดินทางเข้าที่พกั ที่โรงแรม ทองธาริ นทร์
( หากจะชมการแสดงแสง เสี ยงที่ปราสาทศีขรภูมิ เริ่ มเวลา 19.30 - 21.00 น. ราคาคนละ 100 บาท
โดย 18.00 น. รับประทานอาหารค่าที่ศีขรภูมิ )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ( B / L / D )
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08:00 น.
เดินทางออกจากที่พกั เพื่อเข้าร่ วมพิธีเปิ ดงานแสดงช้ างประจาปี 2563
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11:30 น.

เดินทางออกจากงานแสดงช้างประจาปี 2563 ไปวัดป่ าอาเจียง

12:30 น.
ช่วงบ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
เยีย่ มชมวิถีชีวติ ช้าง การทาสมุนไพร หรื อปลูกอาหารให้ชา้ ง / ชมผ้าไหมท่าสว่าง
ชมเครื่ องเงินโบราณที่บา้ นเขวาสิ นริ นทร์

16:00
17:30 น.
19:00 น.

ออกเดินทางไป จังหวัดศรี สะเกษ
เดินทางเข้าพักที่โรงแรมลักษ์ลดา จังหวัดศรี สะเกษ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารหรื อร้านสี เขียว อาหารพื้นเมือง
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ( B / L / - )
05:30 น.
08:00 น.
09:00 น.

ออกเดินทางไปชม “ ตะวันสามแผ่ นดิน ”
เดินทางกลับโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางออกจากโรงแรม
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11:00 น.

เยีย่ มชมถา้ พญานาค วัดป่ าศรีมงคลรัตนาราม ความงดงามของถ้ าแห่ งนี้สร้างขึ้นจากความ
ศรัทธาในเรื่ องของพญานาค ซึ่ งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็ นพญานาค ทาง
เจ้าอาวาสและผูม้ ีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรู ปคล้าย
กับวังพญานาคในวรรณคดี ภายในถ้ ามีความอลังการด้วยรู ปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม
รวมทั้งการจาลองหินงอกหินย้อย ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ให้ความรู ้สึกเหมือนอยูใ่ น
ถ้ าพญานาคใต้น้ าที่ลึกลับและดูศกั ดิ์สิทธิ์

12:30 น.

เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านไก่ยา่ งไม้มะดัน ห้วยทับทัน จ.ศรี สะเกษ

14:00 น.
19:00 น.
22:00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานครฯ
แวะรับประทานอาหารค่า (อิสระตามอัธยาศัย)
เดินทางถึงกรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ ด้วยรอยยิม้ ความประทับใจ
**โปรแกรมนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม**
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หมายเหตุ
ค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าใช้จ่าย 3,800 บาทต่อคน (รวมภาษีมูลค่ าเพิม่ แล้ ว)
 พักห้องละ 2 ท่าน (Twin Room)

 กรณี พกั เดี่ยว จ่ ายเพิม่ ท่านละ 900 บาท ( 3,800 + 900 = 4,700.- บาท )
 บริ การอาหารตามระบุในรายการ
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 100 บาท/วัน (100 x 3 = 300 บาท)
 ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
 กรณี ยกเลิกการเดินทางจะไม่คืนเงินทุกกรณี
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