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“มหศัจรรย ์๖๐ ปี งานชา้งสรุนิทร ์เยอืนถิน่อสิานใต”้ 

กรงุเทพฯ-สรุนิทร-์บรุรีมัย ์

วา๊วว !! น ัง่รถไฟแอร ์ทานอาหาร ชมววิ สโลวไลฟ์ แบบชลิๆ 

เดนิทาง 3 วนั 2 คนื วนัที ่20-22 พฤศจกิายน 2563 

ทัวรด์ ีรับประกนัโดยสมาคมสง่เสรมิธรุกจิทอ่งเทีย่วไทย (สธทท.)  
สนับสนุนโดย ททท. ภมูภิาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
เชญิชวนทกุทา่นแตง่ไทย ชมทีสุ่ดของไฮไลทใ์นอสิานใต ้

 การแสดง ๙ ยทุธหตัถ ีโดยชา้งกวา่ ๒๐๐ เชอืก  

 Elephant World เมอืงชา้ง ทีไ่ดร้บัรางวลัการออกแบบจาก UNESCO และหมูบ่า้นชาวกวย ไปรูจ้กักบั
พธิกีรรมคลอ้งชา้ง 

 ชมการฟ้อนร าศลิปะอสิานใตก้ลางปราสาทศขิรภูม ิ

 ตะลงึกบัโรงทอผา้ไหมยกทองแบบราชส านกัโบราณ 

 ขึน้พนมรุง้ยามเชา้ ถา่ยภาพสวยกบัแสงแดดออ่น  พรอ้มสมัผสัความมหศัจรรยข์องวหิารแหง่มหาเทพ 

 ปราสาทเมอืงต า่ อกีหนึง่ความงามของปราสาทขอม ทีค่ณุจะตอ้งหลงใหล ไมด่อ้ยไปกวา่บนัทายสรแีหง่เสยีม

เรยีบ 
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หมายเหต ุ: เดนิทางไปดว้ยรถไฟแอรช์ ัน้ 2 - เดนิทางกลบัโดยรถบสั 

 

 
 

 วนัแรก 20 พ.ย. 63  :    กรงุเทพฯ – สุรนิทร ์โดยรถไฟปรบัอากาศช ัน้ 2 

 

06.30 น. ทมีงานรอตอ้นรับทา่น ณ สถานีรถไฟหัวล าโพง 

07.30 น. รถไฟขบวนพเิศษ กรงุเทพฯ – สรุนิทร ์น าทา่นมุง่หนา้สู ่จงัหวดัสุรนิทร ์ 

   บรกิารอาหารวา่งและอาหารกลางวันบนรถไฟ (มือ้ที ่1) 

15.00 น. ถงึสถานีปลายทาง จ.สรุนิทร ์น าทา่นเดนิทางตอ่ดว้ยรถบัส ไปชมปราสาทศขิรภมู ิพบกับการ

ตอ้นรับดว้ยศลิปะฟ้อนร าแบบอสิานใต ้กลางปราสาทขอมโบราณ 

          ปราสาทศขิรภูม ิเป็นปราสาทขอมทีส่รา้งถวายพระศวิะเจา้ อายรุาวพศต. 17 จดุเดน่

คอื ทับหลังของปรางคป์ระธาน วา่กันวา่งดงามและสมบรูณ์ทีส่ดุช ิน้หนึง่ในประเทศไทย เป็น

ภาพศวิะนาฏราชรา่ยร าอยูเ่หนือเกยีรตมิขุ (หรอืหนา้กาล) มพีระคเณศ พระพรหม พระวษิณุ 

และพระอมุา รายลอ้มอยูภ่ายใตว้งโคง้พวงมาลัย  นอกจากนี้เสากรอบประตยูงัมภีาพสลักนาง

อัปสราทีม่ลีักษณะเหมอืนกับนางอัปสรทีน่ครวัด ซึง่มแีหง่เดยีวในประเทศไทย 

18.00 น.        พาทา่นเขา้เช็คอนิ ณ โรงแรมทองธารนิทร ์ระดบัสีด่าว  

                    บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
วันที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น    ทีพ่กั 

DAY
1 

กรงุเทพฯ-สุรนิทร ์ 

เดนิทางโดยรถไฟปรบัอากาศ ช ัน้ 2 
หวัล าโพง-สุรนิทร-์ปราสาทศขิรภูม ิ

-   
ทองธารนิทร ์

4 * 
(สุรนิทร)์ 

DAY
2 

สุรนิทร-์บุรรีมัย ์

มหศัจรรย ์60 ปีงานชา้งสุรนิทร,์ ศนูยค์ชศาสตร์
, โรงทอผา้ไหมราชส านกั บา้นทา่สวา่ง  (แตง่

กายสวยงามดว้ยผา้นุง่ไหมสุรนิทร)์ 

   
พนมรุง้ปุร ี

4* 
 (บุรรีมัย)์ 

DAY

3 

บุรรีมัย-์กรงุเทพฯ (กลบัโดยรถบสั) 
อุทยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้, ปราสาทเมอืงต า่, 

วดัเขาพระองัคาร 
ลิม้ลองอาหารเดน่ดงั ขาหมนูางรอง 

   
- 
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วนัทีส่อง 21 พ.ย. 63 : มหศัจรรยง์านชา้งสุรนิทร ์– Elephant World – หมูบ่า้นผา้ไหมทา่สวา่ง –  

                                    จ. บุรรีมัย ์

07.00 น.     บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรม  (มือ้ที3่) 

                  เชญิชวนทกุทา่นแตง่ผา้ไหมสรุนิทร ์หรอืแตง่กายดว้ยผา้ไทย ร่วมชมงาน

ตลอดวัน (มบีรกิารผา้นุ่งไหมสรุนิทรใ์หเ้ชา่พรอ้มเข็มขัด และบรกิารนุ่งให ้

โดยชมุชน หญงินุ่งผา้ซิน่ไหม ชายนุ่งโสรง่ไหม หรอืนุ่งโจง ... สนใจโปรด

แจง้ลว่งหนา้)  

09.00 น.     ชมการแสดงชา้งทีอ่ลังการกวา่ทกุปี เนื่องในโอกาส “60 ปี มหศัจรรย์

งานชา้งสุรนิทร”์ มชีา้งกวา่ 200 เชอืกเขา้รว่มแสดง ไฮไลทค์อื “การ

แสดงยุทธหตัถ ี9 กระบวน”  

11.00 น.   เดนิทางไป วัดป่าอาเจยีง และศนูยค์ชศาสตร ์ 

        วดัป่าอาเจยีง ตัง้อยูท่ีบ่า้นหนองบัว ต.กระโพ อ.ทา่ตมู เป็นหมูบ่า้นหนึง่ในกลุม่หมูบ่า้น

เลีย้งชา้งแถบลุม่น ้าช-ีมลู ค าวา่ “เจยีง” เป็นภาษากยู (สว่ย) แปลวา่ ชา้ง วัดแหง่นี้เร ิม่สรา้งขึน้

จากดวามคดิของผูน้ าชมุชนทีต่อ้งการสรา้งคณุคา่ใหแ้กท่อ้งถิน่ตน จงึสรา้งวัดประจ าชมุชนขึน้

ใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิศาสนา เป็นทีฝึ่กปฏบิัตกิรรมฐาน และแหลง่เรยีนรูว้ถิชีวีติคนกับชา้ง 

รวมถงึเรือ่งชา้งกับพระพทุธศาสนา ทีน่ี่ยังเป็น”สุสานชา้ง”ดว้ย เมือ่ชา้งทีพ่วกชาวบา้นเลีย้งดู

เสมอืนสมาชกิของครอบครัวไดล้ม้ลง พวกเขาก็น าเอากระดกูของชา้งมาท าบญุอทุศิสว่นกศุล

และฝังรวมกันไวท้ีว่ัดนี้ สสุานชา้งเริม่จากไมก่ีห่ลมุ ปัจจบุันมหีลายรอ้ยหลมุ มลีกัษณะเหมอืน

หมวกกะโลแ่ตม่ยีอดแหลม จัดเรยีงกันอยา่งเป็นระเบยีบ 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัแบบวถิถี ิน่ทีชุ่มชนวดัป่าอาเจยีง (มือ้ที ่4)  

จากนัน้ไปตอ่กันทีศ่นูยค์ชศกึษาบา้นตากลาง หมูบ่า้นชา้งทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก นอกจากจะ

ไดเ้ห็นวัฒนธรรมประเพณีของคนเลีย้งชา้งแลว้ ยังมกีารแสดงชา้งแสนรูใ้หไ้ดช้มกนัอกีดว้ย ...  

สถานทีโ่ดดเดน่อกีแหง่คอื Elephant World ทีร่ัฐบาลทุม่งบประมาณ 455 ลา้นบาท 

เนรมติโลกของชา้งขึน้มาในพืน้ทีก่วา่ 500 ไร ่เพือ่ใหเ้ป็นศนูยอ์นุรักษ์และศกึษาเกีย่วกบัชา้ง

ครบวงจร สิง่กอ่สรา้งภายในไดร้ับการออกแบบอยา่งดยีิง่จนไดร้ับรางวัลจาก UNESCO และ 

ราชบัณฑติยสถานดา้นศลิปะแหง่ประเทศองักฤษ 
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15.00 น.    ถงึหมูบ่า้นโอทอปนวตัวถิบีา้นทา่สวา่ง  หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิหัตถกรรมผา้ไหมครบวงจรแหง่

เดยีวของประเทศไทย ผา้ไหมทีบ่า้นทา่สวา่งมคีวามพเิศษคอืเป็น “ไหมนอ้ย” ทีม่คีวามบาง 

ละเอยีด นุ่มนวลมาก เคยเกอืบสญูหายไปแลว้ แตเ่มือ่

สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมพีระราชด าร ิใหเ้สาะหาและ
ฟ้ืนฟขูึน้ จงึไดม้าพบผูม้ฝีีมอืทีบ่า้นทา่สวา่งนี้ และทีโ่ดด

เดน่อกีสิง่หนึง่คอื โรงทอผา้ไหมแบบราชส านกัโบราณ  

ทีไ่ดร้ับการฟ้ืนฟขูึน้เชน่กนั ชมเทคนคิการทอผา้ยกทอง

แบบโบราณ ในโรงทอทีม่คีวามซบัซอ้นจนเหลอืเชือ่ ผา้แต่

ละผนืตอ้งใชค้นทอเป็นจ านวนมากและใชเ้วลาในการทอ

นานหลายเดอืน มรีาคาสงูเป็นหลักแสนบาท 

หลังจากชมกระบวนการผลติอยา่งครบถว้นแลว้ ก็ไดเ้วลาเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม

หลายหลากชนดิ ราคาตัง้แตห่ลักรอ้ย จนถงึหลักหลายหมืน่บาท ... ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่น

เดนิทางตอ่ไปจังหวัดบรุรีัมย ์(ใชเ้วลาราว 1 ชม. 30 นาท)ี  

18.00 น.    ถงึโรงแรมพนมรุง้ปรุ ีจังหวัดบรุรีัมย ์เช็คอนิเขา้พัก  

        บรกิารอาหารเย็นทีโ่รงแรม (มือ้ที ่5)  

วนัทีส่าม 22 พ.ย. 63 :  อุทยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ - ปราสาทเมอืงต า่ - วดัเขาพระองัคาร –  

                                    กรงุเทพฯ 

06.00 น.     บรกิารอาหาร อาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6)   

07.30 น.    ชม อุทยานประวตัศิาสตรเ์ขาพนมรุง้ ในยามเชา้ทีม่แีสงแดดออ่น ขบัสขีองศลิาปราสาท

และรปูสลกัใหส้วยเดน่ อากาศเย็นสบาย เหมาะกบัการเดนิชมใหไ้ดอ้รรถรส 

ปราสาทพนมรุง้ ตัง้อยู่บนภเูขาไฟทีด่ับสนิทแลว้ในระดับความสงู 200 เมตรจากพืน้ราบ (ประมาณ 350 

เมตรจากระดับน ้าทะเล) ค าวา่ พนมรุง้ นัน้ มาจากภาษาเขมร วา่ วน รงุ แปลวา่ ภเูขาใหญ ่สนันษิฐานวา่สรา้ง

ขึน้ราว พศต.15 และมกีารบูรณะต่อเนื่องมาจนถงึราว  พศต.18 ภาพสลักทีป่ราสาทพนมรุง้นี้ มคีวามพเิศษ

ตรงที ่เป็นภาพเลา่เร ือ่งชวีประวตั ิรุน่แรกๆ ของอารยธรรมเขมร ดังจะเห็นว่า มภีาพชวีติประจ าวันของฤษี 
แสดงในอริยิาบถต่างๆ และเชือ่มโยงกับหลักฐานทีว่่า เจา้ชายพระองคห์นึ่งพระนามนเรนทราทติย์เสด็จจาก

เมอืงพระนครมาบ าเพ็ญพรตเป็นวานปรัศถท์ีน่ี่ และมรีูปสลักของท่านก าลังรักษาผูถู้กอสรพษิขบกัดอยู่ทีห่นา้

บันดา้นนอกของโคปรุะ และยังปรากฏ ภาพราคะศลิป์ ทีไ่มพ่บในศาสนสถานขอมในเขตประเทศกัมพูชาเลย 

อกีทัง้ทบัหลงันารายณ์บรรทมสนิธิ ์ทีโ่ด่งดังในอดีต และภาพสลกัศวินาฏราช ที่งดงามมาก ก็เป็นอีก

จดุเดน่ใหก้ับศาสนสถานแหง่นี้  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
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      สถานทีต่อ่ไปน าทา่นชม ปราสาทหนิเมอืงต า่ เป็นอกีปราสาทขอมทีส่วยมาก เพราะมี

สระน ้าขดุเป็นรปูหักมมุอยู่ทัง้ 4 มุมของก าแพงปราสาท และมนีาค 5 เศยีร แผ่พังพานอยู่ทีมุ่ม

สระ เป็นผังทีม่รีูปร่างสวยแปลกตา ปราสาทแห่งนี้สรา้งขึน้ในราวพศต.ที ่15-17 ใกลเ้คยีงกับ

ปราสาทพนมรุง้ และสรา้งขึน้ในไศวนิกายอกีเชน่กัน เพราะไดขุ้ดพบศวิลงึกแ์ละภาพสลักการ

แต่งงานระหว่างพระศวิะและพระอุมา ทีศ่าสนสถานแห่งนี้ยังมีร่องรอยจารกึภาษาขอมโบราณ

สลักไวท้ีก่รอบประตใูหไ้ดช้มกันดว้ย  

     จากนัน้พาทา่นสกัการะ พระองัคารธาต ุที ่วดัเขาพระองัคาร  ทีม่ตี านานรว่มสมยักับพระ
อุรงัคธาตทุีพ่ระธาตพุนม ชาวพทุธเราเชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิม์าก สถานทีต่ัง้วัดแหง่นี้เดมิชือ่
ภเูขาลอย เป็นภเูขาไฟทีด่ับแลว้เชน่กัน แตเ่มือ่ไดม้ผีูน้ าเอาพระอังคารธาตมุาประดษิฐานไวแ้ลว้ 

ก็ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นเขาพระองัคาร มกีารขดุพบใบเสมาหนิสมัยทวาราวด ีธรรมจักรหนิ คาดวา่เป็น
วัดในพทุธศาสนาทีม่มีากอ่นปราสาทพนมรุง้ ปัจจบุันมกีารสรา้งสิง่กอ่สรา้งและพระพทุธรปู
เลยีนแบบศลิปะสมัยตา่งๆ ผสมผสานขึน้มา มคีวามสวยงามแปลกตา   

 

 

 

... ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นกลับโรงแรม พักผอ่นอริยิาบถและเช็คเอ๊าท ์
เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7)   

หลังอาหารกลางวัน ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ใชเ้วลาราว 5 ชม. 

19.00 น.  ถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

“เต็มอิม่ไปดว้ยความสขุและความภาคภมูใิจในศลิปวัฒนธรรมบนผนืแผน่ดนิไทย” 

     

อตัราคา่บรกิาร ราคา พกัเดีย่วเพิม่ 

พักหอ้งละ 2 ท่าน 5,690  ลดเหลอื 4,x90 บาท 1,300 บาท 
 

***หมายเหต ุโปรแกรมทัวรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมได ้…ทัง้นี้ทกุทา่นควร พก รม่ หมวก  ฯลฯ หากทา่นใดมี

โรคประจ าตัวทีร่า้ยแรง โปรดแจง้กับทางทมีงานกอ่นออกเดนิทาง เพือ่ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเอง*** 
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เง ือ่นไขการจองและส ารองทีน่ ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ า ทา่นละ 2,000 บาท  

2. ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน มเิชน่นัน้ถอืวา่สละสทิธิ ์และไมส่ามารถเรยีกเงนิมัดจ า

คนืได ้

 

ราคาดงักลา่วรวม 

- คา่รถบัสหรอืรถตูป้รบัอากาศแบบ วไีอพ ี

- คา่ทีพั่ก ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

- คา่อาหารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ + น ้าดืม่วันละ 2 ขวด 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมการแสดงและสถานทีต่า่งๆ 

- คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิประกัน ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกนัชวีติ 

 

ราคาดงักลา่วไมร่วม 

- คา่ทปิพนักงานขับรถ และเจา้หนา้ทีบ่รกิารตา่งๆ เก็บเพิม่ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 
 

การยกเลกิ 

เนื่องจากเป็นรายการเดนิทางแบบพเิศษ ทีต่อ้งเหมารถไฟและจัดทีน่ั่ง ว ีไอ พ ีในงานแสดงชา้งประจ าปี 

หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง ทางผูจั้ดทัวรข์อสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมัดจ าทกุกรณี 

มาตรการบรกิารบนรถโดยสารและตลอดการเดนิทางเพือ่สขุอนามยั 
 ผูร้ว่มเดนิทางทัง้หมดตอ้งสวมหนา้กากอนามัยระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 หมั่นลา้งมอืดว้ยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอล ์
 ใหค้วามรว่มมอืกรณีมกีารตรวจวัดอณุหภมูริา่งกายตามดา่นตรวจ 

 
ตัวอย่างการแต่งการประยุกต์ 

 


