สุรินทร์ – อุบลราชธานี
หนึ่งเดียวในโลก...ตักบาตรหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์
งดงามตระการตา เทียนพรรษา...จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560
สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมส่งเสริม สืบสาน
ประเพณีไทยอันดีงาม จัดขบวนคาราวานท่องเที่ยวร่วมงาน ตักบาตรหลังช้าง งานเข้าพรรษาเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของ
จังหวัดสุรินทร์ และไม่เหมือนใครในโลก และนาทุกท่านชมขบวนแห่เทียนพรรษา ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่แสดงถึง
ความเจริญในพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณี ที่ยิ่งใหญ่ของชาวอุบลราชธานี ที่มีมาเป็นเวลายาวนาน

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
19.00 น.
20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลาโพง) ชานชาลาที่ 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และ อานวยความ
สะดวก ณ จุดลงทะเบียน
ออกเดินทางโดยขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวน 23 “อีสานวัฒนา” มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุรินทร์ บริการอาหารว่าง (1) และ
เครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง ค่าคืนนี้พักค้างคืนบนขบวนรถไฟ ...ราตรีสวัสดิ.์ ...

วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560
04.15 น.
06.00 น.
07.00 น.

กรุงเทพฯ – สุรินทร์

ตักบาตรหลังช้าง – หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง – ชุมชนคนทาเทียนวัดศรีประดู่

ถึง สถานีรถไฟสุรินทร์ นาทุกท่านเข้าทาภารกิจส่วนตัว ณ โรงแรมทองธารินทร์ (ห้องละ 4 ท่าน)
บริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหาร
ร่วมงานตักบาตรบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมี เจ้าคณะจังหวัด พระ
เถระชั้นผู้ใหญ่นั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง ซึง่ มีที่เดียวในโลก จากนั้นนาท่านร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบูรพาราม
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของจังหวัด คือ หลวงพ่อพระชีวเป็
์ น )หลวงพ่อประจี(
พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพาราม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใน

10.00 น.

12.00 น.
บ่าย
15.00 น.

16.00 น.
17.30 น.
19.00 น.

สมัยกรุงธนบุรี หรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีอายุประมาณ 200 ปี เท่ากับอายุเมืองสุรินทร์ สร้างโดยพระยาสุรินทร
ภักดีศรีณรงค์จางวาง และพระบาทสมเดรจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าว ให้ยกวัดบูรพารามขึน้ เป็นพระ )ปุม(
อารามหลวงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520 และนาทุกท่าน นมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล เป็นพระสงฆ์รูป
เดียว ที่มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของจิต จนกระทัง่ ได้รับสมญาว่าเป็นบิดาแห่งภาวนาจิต ซึ่งหวัดสุรินทร์ ชาวสุรนิ ทร์ และ
วัดบูรพาราม ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลย์ไว้ให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง นาชมการทอผ้าไหมยกทองโบราณ แหล่งผลิตผ้าไหมยกทองที่ลือชื่อในการ
“ทอผ้าไหมหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ” อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย พร้อมร่วมกิจกรรมการสาธิต นุ่งผ้าไหม
สุรินทร์กับชาวบ้านท่าสว่างชมงานหัตถกรรมทอผ้ายกทองโบราณ รวมถึงลวดลายชั้นสูงในอดีตทีถ่ ักทอด้วยเส้นไหม
ทองอย่างวิจิตร )ผ้าไหมยกทองของที่นี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นของขวัญแด่ผนู้ าในการประชุมเอเปคปี 2546(
รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ จังหวัดอุบลราชธานี
เดินทางไป วัดศรีประดู่ ร่วม ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา นาชม พิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา ต้นเทียนที่ชุมชน
ได้ร่วมใจกันสร้างเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
เยือน ชุมชนคนทาเทียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาชุมชนวัดศรีประดู่ ชมการทาเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์
และแกะสลัก ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทาต้นเทียน ทดลองการแกะสลักเทียน ชมนิทรรศการเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทาเทียน เครื่องมือที่ใช้ ลวดลายเทียนที่ทาก่อนติดลงบนต้นเทียน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของการทาต้นเทียนในงานเข้าพรรษา โดยอาจารย์สมคิด สอนอาจ เป็นช่างฝีมือประจาชุมชนคนทาเทียนวัดศรี
ประดู่ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 3
ร่วมกิจกรรมกับชุมชนวัดศรีประดู่ ร่วมขบวนแห่ส่งต้นเทียนไปเข้าร่วมงานยังทุ่งศรีเมือง
นาทุกท่านเข้าที่พัก บ้านสวนคุณตา รีสอร์ท )พัก 2 คืน( พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2560
07.00 น.
08.30 น.
12.00 น.
บ่าย.

แห่เทียนพรรษา - นาตกลงรู – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – วัดถาคูหาสวรรค์ – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของทีพ่ ัก
นาทุกท่านออกเดินทางไปร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา สุดยิ่งใหญ่ตระการตา ขบวนฟ้อนรา สัมผัสวิถชี ีวิตชาวอีสานที่ฟ้อน
ราอย่างพร้อมเพรียงสวยงาม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
นาทุกท่านเดินทางสู่ อาเภอโขงเจียม ดินแดนที่มองเหรนพระอาทิตย์ก่อนใครในสยาม นาทุกท่านสัมผัสกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รบั การยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอด Unseen Thailand นาตกแสงจันทร์ )นาตกลงรู( มีลักษณะเป็นลา
ธารไหลลงสู่รอยแยกของหน้าผาหิน หากเป็นคืนเดือนเพรญ จะมองเหรนเป็นลาแสงสวยงาม เมื่อแสงจันทร์ผนวกกับ
สายน้าจะเปล่งประกายทอแสงดั่งประกายเพชรอันล้าค่า

18.00 น.

20.00 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม นาเดินชม Unseen In Thailand หมู่ภาพเขียนสียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ อายุกว่า 3,000 ปี บริเวณผาแต้ม พบเรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันประมาณ 180 เมตร
ไม่ต่ากว่า 300 ภาพ ซึ่งเป็นภาพเขียนสีโบราณ ที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย และ ในต่างประเทศ
นาทุกท่านนมัสการเกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงปู่คาคนิง จุลมณี ณ วัดถาคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมจาพรรษา
ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว แต่สังขารไม่เน่าเปื่อย บรรดาลูกศิษย์ได้นาร่างท่านบรรจุในโลงแก้วเพื่อบูชา บริเวณวัดมี
จุดชมวิว สามารถมองเหรนทัศนียภาพของลาน้าโขง และฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน
บริการอาหารค่า (6) ณ ร้านอาหารสวัสดิการ เขื่อนสิรนิ ธร
หลังอาหารนาทุกท่านเดินทางไปชม ปรากฏการณ์ต้นไม้เรืองแสง ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สถานที่ท่องเที่ยวสุด
Unseen ในจังหวัดอุบลราชธานี เรืองแสงสวยงามโดเด่นเป็นสง่าทางด้านหลังอุโบสถยามค่าคืน
นาท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองอุบล เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560
07.00 น.
09.00 น.
10.00 น.

12.30 น.
14.00 น.

วัดหนองบัว – วัดหนองป่าพง –พิพิธภัณฑ์ผ้า บ้านคาปุณ – กลุ่มสตรีผ้าไทย – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทีพ่ ัก
นาท่านเดินทางไป นมัสการพระธาตุหนองบัว พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่จาลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศ
อินเดีย ณ วัดพระธาตุหนองบัว
นาท่านเดินทางไป วัดหนองป่าพง ก่อตั้งโดย หลวงพ่อชาซึ่งได้มรระภาพไปแล้วแต่ท่าน ถือเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ที่
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แม้จะมีศาสนิกชนมากมายแต่กรไม่สร้าง ความแตกแยกให้เกิดนิกายหรือเข้าไปพัวพันกับการเมือง
นาชม พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร )ชา สุภัทโท( หรือ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อชา ซึ่งเกรบรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของหลวง
พ่อชาไว้ ของเก่าโบราณน่าสนใจที่ได้สะสมไว้ รวมทั้งประวัติของหลวงพ่อ จากนั้นนาท่านไปชม เจดีย์พระโพธิญาน ซึ่ง
เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อชา เดิมนั้นบริเวณนี้เป็นสถานที่ใช้ประกอบงานพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อชา
สร้างเพียงฐานไว้ หลักจากงานแล้วจึงสร้างเจดีย์ขึ้นแบบถาวร มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
อีสานกับ ล้านช้าง ภายในฐานเจดีย์สามารถเข้าชมได้ จะมีอัฐิหลวงพ่อชาอยู่ด้านใน
บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านสามชัยไก่ยา่ ง
หลังอาหารนาทุกท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิเช่น หมูยอ แหนม ไส้กรอกอีสาน วลว ขึ้นชื่อของเมืองอุบลเป็นของฝาก
นาทุกท่านเดินทางไปชมความมหัศจรรย์ของ ผ้าไหมโบราณ และชมกรรมวิธกี ารทอผ้าที่ประณีตสวยงาม ณ
พิพิธภัณฑ์ผ้า บ้านคาปุณ (จะเปิดให้เข้าชมเพียงปีละ 2 วัน ช่วงเข้าพรรษา เท่านัน)
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปชม และเลือกซื้อ ผ้ากาบบัว ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุบลว พร้อมผลิตภัณฑ์อีก
มากมายของ กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย และเลือกซื้อสินค้า

17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.

บริการอาหารค่า (9) ณ ร้านอินโดจีน อิ่มอร่อยกับอาหารเวียดนาม ก่อนเดินทางกลับ
ทุกท่านออกเดินทางไป สถานีรถไฟอุบลราชธานี
ออกเดินทางกลับ โดยขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนที่ 24 “อีสานวัฒนา” ตู้นอนปรับอากาศชัน 2 บริการอาหารค่า (10)
แบบเซ็ทกล่องพร้อมเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560
05.15 น.

หมายเหตุ

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางถึง สถานีกรุงเทพ (หัวลาโพง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************
กาหนดการนีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
การเดินทางโดยขบวนตู้นอนปรับอากาศชัน 2 ผู้ดาเนินงานขอสงวนสิทธิ์ในการสารองที่นั่งเตียงล่าง – เตียงบนคู่กัน อัตรา
เดียวกัน หากท่านที่ประสงค์จะสารองเฉพาะเตียงล่าง คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 200.- บาท (มีจานวนจากัด)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
ท่านละ 6,990.- บาท
ขวบ 10-4 เด็ก ท่านละ 4,990.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,500.- บาท

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
(ท่าน ไม่เสริมเตียง 2 พักกับผู้ใหญ่)

อัตรานีรวม
ตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 ขบวน 23 )อีสานวัฒนา( กรุงเทพว – สุรินทร์ และ ขบวน 24 )อีสานวัฒนา( อุบลราชธานี – กรุงเทพว
ค่ารถตูป้ รับอากาศ )นัง่ คันละ 8-9 ท่าน(
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ พร้อมผ้าเยรน )น้าเปล่า , น้าอัดลม , น้าสมุนไพร(บริการตลอดการเดินทางบนรถ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 500,000 บาท )เงื่อนไขตามกรมธรรม์(
ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล และอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ อาทิเช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ เป็นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
การสารองทีน่ ั่ง
ชาระเงินมัดจาที่นั่งละ 3,000.- บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
การยกเลิกการเดินทาง
- แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนทังหมดเต็มจานวน
- แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หัก 1,500 บาท
- แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด

