ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พ.ย. ๖๓

กำหนดกำรเดินทำง
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง)
วันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
เวลา ๐๖.๒๐ นาฬิกา
- คณะฯ พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (ประตู ๙)
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา ๐๗.๑๕ นาฬิกา
- ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3566
เวลา ๐๘.๒๕ นาฬิกา
- ถึงท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา
- ออกเดินทางไปยังโรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา
- ถึงโรงแรมทองธารินทร์ / check-in
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
- รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
- พร้อมกัน ณ ห้องรัตนสยาม ชั้น ๒ โรงแรมทองธารินทร์
- พบปะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาสของ
จังหวัดสุรินทร์ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา
- เสร็จสิ้นกิจกรรม
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
- รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา
- รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา
- พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม
- ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟสุรินทร์ เพื่อร่วมนั่งช้างนาขบวนแห่ต้อนรับช้าง
เข้าเมืองไปยังบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
- ร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง “งานแสดงช้างสุรินทร์” ประจาปี ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๖๐
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา
- ออกเดินทางไปยังร้านอาหารเอมอร สวนป่ารีสอร์ต
- รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา
- ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ (ระยะทาง ๘.๖ กม.)
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา...

-๒เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๘.๔๕ นาฬิกา
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา

- ถึงหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน
- พบปะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ออกเดินทางยังโรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
- พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม
- ออกเดินทางไปยังปราสาทศีขรภูมิ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ระยะทาง
๓๖.๕ กม.)
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวบ้านฉัน อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
- ถึงปราสาทศีขรภูมิ
- ชมการแสดง แสง สี เสียง “งานแสดงช้างสุรินทร์” ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖๐
- เสร็จสิ้นการแสดง เดินทางกลับที่พัก
- พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสำร์ที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา
- รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
- พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / check-out
- ออกเดินทางไปยังสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ (ระยะทาง ๒.๒ กม.)
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
- นั่งช้างเข้าสนามแสดงช้าง / ชมการแสดงช้าง จานวน ๙ ฉาก หรือ ๙ องก์
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
- ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(ระยะทาง ๖๘.๕ กม.)
- รับประทานอาหารกลางวัน (ระหว่างเดินทาง)
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
- ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์
เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา
- ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9609
เวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา
- ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
___________________________
หมำยเหตุ : ๑. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกาย :
- วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๓ เสื้อสีเหลือง สูทลาลองสีดา
- วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๓ (เช้า) เสื้อคณะกรรมการฯ กางเกงสีดา
(เย็น) บุรุษ : เสื้อไทยพระราชทาน สตรี : ชุดผ้าไทย
- วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๓ เสื้อผ้าไทยสีเหลือง กางเกงสีดา
๓. ฝ่ายเลขานุการ
- นางเสาวลักษณ์ บัวทอง ผูบ้ ังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕
- นางสาววิภารัตน์ เพียราช โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔
- นางกนกรัตน์ แก้วสาร โทร. ๐๘๕ ๔๑๓๕๔๕๕
- นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์ โทร. ๐๘๑ ๖๗๔๗๕๗๘

