ตัวอย่างรายการท่องเที่ยวเส้นทาง “ เยือนสิมชมศิลป์อีสาน ”

เยือนสิมชมศิลป์อีสาน ใจกลางแหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม
( 3 วัน 2 คืน ใน จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด และ จ. ขอนแก่น )
วันที่ 1
06.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
13.30 น.

14.00 น.
15.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ สู่ จ.ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้...อู่อารยธรรมใจกลางอีสาน
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.พล จ.ขอนแก่น
ออกเดินทางสู่บ้านวังคูณ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง ตามทางหลวงหมายเลข 207
( ประมาณ 20 กม. )
ถึงบ้านวังคูณ ชม สิมวัดสระบัวแก้ว สิมอีสานโบราณสร้างใน พ.ศ. 2460 เพลิดเพลินกับการ
ชมศิลปะฮูปแต้มวรรณกรรมเรื่องพระลักษมณ์ พระราม หรือรามเกียรติ์ และวรรณกรรมสินไซ
นิทานพื้น บ้ านแห่ งลุ่ มน้้ าโขง พร้อมเรียนรู้วิถีการด้าเนินชีวิตของชาวอีส านในอดีตผ่ านการ
ถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบศิลปะฮูปแต้มบนผนังสิม

ออกเดินทางสู่ ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ตามทางหลวงหมายเลข 207, 2061, 202
และ 2045 ตามล้าดับ ( ประมาณ 73 กม. )
- ถึง ต.ดงบัง ชมสิมใน 2 หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน ที่ บ้านหนองพอก ชมเรื่องราวใน
ฮูปแต้มบนผนังทั้งด้านในและด้านนอกของสิมทึบพื้นบ้านอีสานบริสุทธิ์ ณ สิมวัดป่าเลไลย์ ซึ่ง
บอกเล่ าเรื่ องราวพุท ธประวัติ พระมาลั ย วรรณกรรมเรื่อ งรามเกี ยรติ์ และเรื่ อ งราวพระ
เวสสันดรชาดก พร้อมสอดแทรกภาพวิถีชีวิตและการละเล่นพื้นบ้านอีสานอันน่ าสนใจ จากนั้น
ไปที่ บ้านดงบัง ชม สิมวัดโพธาราม วัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เรียนรู้วิถีชีวิต

ชาวอีสานในอดีตผ่านฮูปแต้ม สัมผัสความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สื่อผ่านฮูปแต้ม
เรื่ อ งราวพุ ท ธประวั ติ พ ระเวสสั น ดรชาดก พร้ อ มติ ด ตามเรื่ อ งราววรรณกรรมสิ น ไซ หรื อ
สังข์ศิลป์ไชย ในฮูปแต้มที่ผนังสิม
- ออกเดินทางสู่พระธาตุนาดูน อ.นาดูน ( ประมาณ 11 กม. )

16.30 น.

สักการะ พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแห่งอีสาน ศาสนสถานที่สร้างขึ้นในดินแดนนครจ้าปาศรี
เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี องค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เป็น 1 ใน 5 พระธาตุตามเส้นทาง “ ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง
รุ่งเรืองตลอดชีวิต ” ให้อานิสงส์ในการสักการะคือ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแดน
อีสาน

17.00 น.

- เดินทางสู่ จ.ร้อยเอ็ด ตามทางหลวงหมายเลข 2045 ( ประมาณ 65 กม. )
- รับประทานอาหารเย็นที่เมืองร้อยเอ็ด / เข้าที่พัก หลับสบายพร้อมรับเช้าวันใหม่

วันที่ 2
08.00 น.
09.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

กราบพระอุปคุตที่สระชัยมงคล สระน้้าเก่าแก่ที่ตั้งของบ่อน้้าพิพัฒน์
สัตยาอันศักดิ์สิทธิ์ภายในหอพระไตรมิ่งเมือง วัดบึงพระลานชัย
ออกเดินทางสู่ อ.สุวรรณภูมิ ตามทางหลวงหมายเลข 215 ถึง กม.
ที่ 40 บริ เ วณบ้ า นนาใหญ่ แล้ ว เลี้ ย วซ้ า ยไปยั ง บ้ า นน้้ า ค้ า ใหญ่
( ประมาณ 50 กม. )
ถึงบ้านน้้าค้าใหญ่ ชม สิมคู่วัดสระเกตุ ซึ่งอาคารหลังที่ 1 เป็น
วิห าร เดิมใช้เ ป็ น สิ ม สร้ างในสมัยกรุงศรีอยุธ ยาตอนปลาย เป็ น
อาคารทึบ ฐานเป็นแบบฐานเอวบัน มุขหน้าท้าเป็นเครื่องไม้ประดับ
แกะสลักรูปราหูอมจันทร์และลายพรรณพฤกษาอย่างงดงามตามแบบ
พื้นถิ่น ส่วนอาคารหลั งที่ 2 เป็นสิม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือคู่กับวิหาร สร้างขึ้นในปลายสมัย
รัชกาลที่ 4 ต้นรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารโปร่ง ฐานสูง มุขหน้าแกะสลักลวดลายเช่นเดียวกับ
วิหาร

เดินทางย้อนกลับไปทาง อ.สุวรรณภูมิ ชมความงดงามของสิมรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจาก
สมาคมสถาปนิกสยามประจ้าปี 2541 ที่ สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์ บ้านตากแดด ต.หัวโทน
โดดเด่นด้วยหน้าบันและรังผึ้งที่เป็นลายแกะสลักสวยงาม ผนังด้านในของสิมมีฮูปแต้มเรื่องราว
พุทธประวัติที่กล่าวกันว่างดงามมากที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด
รับประทานอาหารกลางวันที่ อ. สุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ จ.มหาสารคาม ตามทางหลวงหมายเลข 215 และ หมายเลข 23 ( ประมาณ
80 กม. )

14.30 น.

15.30 น.
17.00 น.
18.00 น.

ก่อนถึงตัวจังหวัดมหาสารคามประมาณ 7 กม. แวะชม พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน สถานที่
จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานตามประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน รวมทั้งผลงานศิลปะ
ของอาจารย์บุญหมั่น ค้าสะอาด ผู้รวบรวมสะสมวัตถุต่าง ๆ ที่น้ามาจัดแสดง โดยใช้เวลาเก็บ
สะสมยาวนานกว่า 50 ปี
ออกเดินทางสู่ อ.โกสุมพิสัย ตามทางหลวงหมายเลข 208 ( ประมาณ 37 กม. )
- เลือกซื้องานหัตถกรรมเสื่อกกที่ หมู่บ้านทอเสื่อกกบ้านแพง ชมขั้นตอนวิธีการทอเสื่อกก
พร้อมสัมผัสอัธยาศัยไมตรีอันเป็นมิตรของชาวบ้านแพง
- ออกเดินทางสู่ จ.ขอนแก่น
- ชมบรรยากาศบึงแก่นนครยามค่้า / เอร็ดอร่อยกับอาหารมื้อเย็น / พักผ่อนหลับสบาย ณ
เมืองขอนแก่น

วันที่ 3
08.00 น.

08.30 น.

10.00 น.
11.00 น.
11.30 น.

สักการะ พระมหาธาตุแก่นนคร เจดีย์ 9 ชั้น
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ศิลปะแบบทวารวดี
ผสมผสานอิ น โดจี น สร้ า งขึ้ น ในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบั ติ ค รบ 50 ปี และมหามั ง คลานุ ส รณ์
200 ปี เมืองขอนแก่น เป็นหนึ่งในพระธาตุ
ตามเส้นทาง “ ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง
รุ่งเรืองตลอดชีวิต ”
ที่ให้อานิสงส์ในการ
สักการบูชา คือ ก้าวหน้ารุ่งเรือง สักการะพระธาตุ 9 ชั้น ก้าวหน้ารุ่งเรือง เปรียบดังบูชา
องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ออกเดินทางไปยังบ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามทางหลวงหมายเลข 12 ถึง
สี่แยกบ้ านทุ่มแล้ วเลี้ ยวขวาไปยังบ้านสาวะถี ( ประมาณ 20 กม. ) เพลิ ดเพลินกับการ
ติดตามเรื่องราววรรณกรรมสินไซในฮูปแต้มที่ สิมวัดไชยศรี สิมเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่มีฮูปแต้ม
สวยงามเต็มพื้นที่ทั้งผนังภายนอกและภายใน

ออกเดินทางสู่ อ.มัญจาคีรี ตามทางหลวงหมายเลข 2062 ( ประมาณ 50 กม. )
ชม หมู่บ้านอนุรักษ์เต่าเพ็กบ้านกอก หมู่บ้านที่มีเต่าเพ็ก ซึ่งเป็นเต่าบกชนิดหนึ่ง มีอยู่
จ้านวนมาก อาศัยอยู่ร่วมกับชาวบ้านอย่างเกื้อกูลและพึ่งพากัน
ออกเดินทางตามเส้นทางเดิมไปยังบ้านบัว อ.มัญจาคีรี ( ประมาณ 5 กม. ) ชมสิมโบราณซึ่ง
ได้รับ “ รางวัลอาคารทรงคุณค่า ( Award of Merit ) ” ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่ง
เอเชียและแปซิฟิคจากองค์การยูเนสโก ที่ สิมวัดสระทอง สิมนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2375
เป็นศิลปะอีสานบริสุทธิ์อันทรงคุณค่า โดดเด่นด้วยงานปูนปั้นนูนต่้าและงานประดับกระจก เป็น
อาคารหลังแรกของไทยซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าว

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.มัญจาคีรี
ออกเดินทางสู่ อ.ชนบท ตามทางหลวงหมายเลข 229 ( ประมาณ 13 กม. ) ชมการจัด
แสดงผ้าไหม พร้อมขั้นตอนการทอผ้าไหม ที่ ศาลาไหมไทย และเลือกซื้อผ้าไหมของฝากที่
ศาลาไหมไทย หรือย่านการค้าถนนผ้าไหม

14.00 น.

ออกเดินทางสู่ อ.บ้านไผ่ ( ประมาณ 13 กม. ) ชมเรื่องราวในฮูปแต้ม ที่ สิมวัดสนวนวารี
พัฒนาราม บ้านหัวหนองนาวัว ต.บ้านไผ่ ซึ่งมีต้านานพระเวสสันดรชาดกให้ได้ติดตาม พร้อม
สนุกสนานกับการปะติดปะต่อเรื่องราววรรณกรรมสินไซ ซึ่งแต่ละตอนถูกถ่ายทอดออกมาเป็น
ฮูปแต้มอย่างอิสระตามอารมณ์ของช่างพื้นถิ่น ไม่มีกรอบหรือแบบแผนเคร่งครัด เป็นอีกหนึ่ง
คุณค่าของการชมฮูปแต้มในสิมอีสาน
เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

14.30 น.

ตัวอย่างรายการท่องเที่ยวเส้นทาง “ เยือนสิมชมศิลป์อีสาน ”
เยือนสิมชมศิลป์อีสาน ท่องถิ่นฐานอารยธรรมนครจาปาศรี
( 1 วัน ในมหาสารคาม )
08.00 น.

09.30 น.

10.30 น.
11.00 น.

รั บ เช้ าวั น ใหม่ ณ เมือ งมหาสารคาม ออกเดิน ทางสู่ บ้ านดงบั ง ต.ดงบัง อ.นาดู น ตาม
ทางหลวงหมายเลข 2040 และหมายเลข 2045 ( ประมาณ 78 กม. ) รื่นรมย์กับธรรมชาติ
และวิถีชีวิตสองข้างทาง
- ถึงบ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสานในอดีตผ่านฮูปแต้มที่
สิม วัด โพธาราม วั ดเก่ าแก่ ส ร้ า งขึ้ น ตั้ง แต่ส มั ยรั ช กาลที่ 3 สั ม ผั ส ความเลื่ อ มใสศรั ท ธาใน
พระพุ ท ธศาสนาที่ สื่ อ ผ่ า นฮูป แต้ ม เรื่ อ งราวพุ ท ธประวั ติ พ ระเวสสั น ดรชาดก พร้ อ มติ ด ตาม
เรื่องราววรรณกรรมสินไซ หรือ สังข์ศิลป์ไชย ในฮูปแต้มที่ผนังสิม
- จากวัดโพธาราม ตรงเข้าไปตามเส้นทางเดิมอีกประมาณ 1 กม. สู่บ้านหนองพอก ต.ดงบัง
อ.นาดูน ชมสิมทึบพื้นบ้านบริสุทธิ์ที่ สิมวัดป่าเลไลย์ พร้อมเรื่องราวในฮูปแต้มทั้งด้านนอกและ
ด้านในสิม ประกอบด้วยฮูปแต้มเรื่องราวพุทธประวัติ พระมาลัย วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์
และเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก พร้อมสอดแทรกภาพวิถีชีวิตและการละเล่นพื้นบ้านอีสานอัน
ทรงคุณค่า

ออกเดินทางสู่พระธาตุนาดูน อ.นาดูน ตามทางหลวงหมายเลข 2045 และหมายเลข 2381
( ประมาณ 11 กม. )
- สั กการะ พระธาตุ น าดู น พุทธมณฑลแห่ งอีส าน ศาสนสถานที่ส ร้างขึ้นในดินแดนนคร
จ้าปาศรี เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี องค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เป็น 1 ใน 5 พระธาตุตามเส้นทาง “ ไหว้พระธาตุอีสาน 4
เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ” ให้อานิสงส์ในการสักการะคือ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี
บารมีแดนอีสาน

- ชมเรื่ อ งราวความน่ าสนใจใน พิ พิธ ภั ณ ฑ์ น ครจ าปาศรี สถานที่ จั ดแสดงร่อ งรอยความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองโบราณอันเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสมัยทวาร
วดี รวมถึงเป็นแหล่งขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่พระธาตุนาดูนในปัจจุบัน

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.

14.30 น.
15.30 น.

อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ที่ อ.นาดูน
ออกเดินทางสู่บ้านยาง ต.ยาง อ.บรบือ ตามทางหลวงหมายเลข 2381, 2045 และ 2063
ตามล้าดับ ( ประมาณ 50 กม. )
ถึ ง บ้ า นยาง ชม สิ ม วั ด บ้ า นยาง ( วั ด ยางทวงวราราม ) สิ ม เก่ า แก่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
โบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2525 มีฮูปแต้มที่ผนังทั้งด้านนอกและ
ด้านในสิม เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ พระเวสสันดร และพระมาลัย อันน่าติดตาม

ออกเดิ น ทางสู่ บ้ านหนองเขื่อนช้ าง ต.ท่าสองคอน อ.โกสุ ม พิสั ย ตามทางหลวงหมายเลข
2063, 23 และ 208 ตามล้าดับ ( ประมาณ 60 กม. )
ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย ที่ หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง
แหล่งหัตถกรรมผ้าทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมหาสารคาม

16.00 น.
16.30 น.
17.00 น.

ออกเดินทางสู่บ้านแพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย ตามทางหลวงหมายเลข 208
( ประมาณ 26 กม. )
เลื อกซื้องานหั ตถกรรมเสื่ อกกที่ หมู่บ้า นทอเสื่อกกบ้า นแพง ชมขั้นตอนวิธีการทอเสื่ อกก
พร้อมสัมผัสอัธยาศัยไมตรีอันเป็นมิตรของชาวบ้านแพง
เดินทางกลับสู่เมืองมหาสารคาม

ตัวอย่างรายการท่องเที่ยวเส้นทาง “ เยือนสิมชมศิลป์อีสาน ”

เยือนสิมชมศิลป์อีสาน ยลเส้นสายลายไหมงามเมืองขอนแก่น
( 1 วัน ในขอนแก่น )
08.00 น.
09.00 น.

09.30 น.
10.30 น.

ออกเดินทางจากเมืองขอนแก่น สู่วัดมัชฌิมวิทยาราม ( วัดบ้านลาน ) อ.บ้านไผ่ ตามทางหลวง
หมายเลข 2, 23 และ 2301 ตามล้าดับ ( ประมาณ 60 กม. )
ชมฮูปแต้มที่ สิมวัดบ้านลาน หรือวัดมัชฌิมวิทยาราม ต. บ้านลาน อ. บ้านไผ่ สิมเก่าแก่
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 บอกเล่าเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก ใช้สีฝุ่นวรรณะเย็นในการวาด
ภาพวาดแต่ล ะตอนมีอั กษรไทยและไทยน้ อ ยเขีย นบรรยายประกอบ เป็ นอี ก หนึ่ งงานศิ ล ป์
ทรงคุณค่าของสิมอีสาน

ออกเดินทางไปติดตามเรื่องราวในฮูปแต้มที่วัดสระบัวแก้ว บ้านวังคูณ ต.หนองเม็ก
อ.หนองสองห้อง ตามทางหลวงหมายเลข 2301 ( ประมาณ 45 กม. )
เรียนรู้วิถีการด้าเนินชีวิตของชาวอีสานผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบศิลปะฮูปแต้ม ที่
สิมวัดสระบัวแก้ว สิมเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างใน พ.ศ. 2460 พร้อมเพลิดเพลินกับการชม
ฮูปแต้มวรรณกรรมเรื่องพระลักษมณ์ พระราม หรือรามเกียรติ์ และวรรณกรรมสินไซ นิทาน
พื้นบ้านแห่งลุ่มน้้าโขง

11.00 น.
11.30 น.

เดินทางกลับสู่ อ.บ้านไผ่ ตามทางหลวงหมายเลข 207 และหมายเลข 2
ชมเรื่ อ งราวในฮู ป แต้ ม ที่ สิ ม วั ด สนวนวารี พั ฒ นาราม บ้ า นหั ว หนองนาวั ว ต. บ้ า นไผ่
อ.บ้านไผ่ ซึ่งมีต้านานพระเวสสันดรชาดกให้ได้ติดตาม พร้อมสนุกสนานกับการปะติดปะต่อ
เรื่องราววรรณกรรมสินไซ ซึ่งแต่ละตอนถูกถ่ายทอดออกมาเป็นฮูปแต้มอย่างอิสระตามอารมณ์
ของช่างพื้นถิ่น ไม่มีกรอบหรือแบบแผนเคร่งครัด เป็นอีกหนึ่งคุณค่าของการชมฮูปแต้ม ในสิม
อีสาน

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.บ้านไผ่
- ออกเดินทางสู่เส้นทางสายไหม อ.ชนบท ตามทางหลวงหมายเลข 229
( ประมาณ 13 กม. )
- ชมการจัดแสดงผ้าไหม พร้อมขั้นตอนการทอผ้าไหม ที่ ศาลาไหมไทย และเลือกซื้อผ้าไหม
ของฝากที่ศาลาไหมไทย หรือย่านการค้าถนนผ้าไหม

14.00 น.

- ออกเดินทางสู่วัดสระทอง บ้านบัว ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี ( ประมาณ 13 กม. )
- ชมสิมโบราณซึ่งได้รับ “ รางวัลอาคารทรงคุณค่า ( Award of Merit ) ” ด้านการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิคจากองค์การยูเนสโก ที่ สิมวัดสระทอง สิมนี้สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2375 เป็นศิลปะอีสานบริสุทธิ์อันทรงคุณค่า โดดเด่นด้วยงานปูนปั้นนูนต่้าและงาน
ประดับกระจก เป็นอาคารหลังแรกของไทยซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าว

15.00 น.

เดินทางสู่บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง ตามทางหลวงหมายเลข 2062 ระหว่ างทางแวะชม
หมู่บ้านอนุรักษ์เต่าเพ็กบ้านกอก หมู่บ้านที่มีเต่าเพ็ก ซึ่งเป็นเต่าบกชนิดหนึ่ง มีอยู่จ้านวนมาก
อาศัยอยู่ร่วมกับชาวบ้านอย่างเกื้อกูลและพึ่งพากัน
เต็มอิ่มกับความเพลิดเพลินแบบได้ข้อคิดคติเตือนใจกับการติดตามเรื่องราวผจญภัยของสินไซแห่ง
วรรณกรรมพื้นบ้านลุ่มน้้าโขง “ สังข์ศิลป์ไชย ” ในฮูปแต้ม ที่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี
เดิ น ทางกลั บ สู่ เ มื อ งขอนแก่ น ตามทางหลวงหมายเลข 12 ( ประมาณ 20 กม. ) /
เอร็ดอร่อยกับอาหารมื้อเย็น ณ เมืองขอนแก่น

17.00 น.
18.00 น.

ตัวอย่างรายการท่องเที่ยวเส้นทาง “ เยือนสิมชมศิลป์อีสาน ”
เยือนสิมชมศิลป์อีสาน ตระการมรดกล้าค่าเมืองร้อยเอ็ด
( 1 วัน ในร้อยเอ็ด )
08.00 น.
09.00 น.

09.30 น.

10.00 น.
10.30 น.

11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

ออกเดินทางจากเมืองร้อยเอ็ด สู่ อ.สุวรรณภูมิ ตามทางหลวงหมายเลข 215 ถึงบ้านนาใหญ่
กม. ที่ 40 แล้วเลี้ยวซ้ายไปยังบ้านน้้าค้าใหญ่ ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภูมิ ( ประมาณ 50 กม. )
ชม สิมวัดสระเกตุ บ้านน้้าค้าใหญ่ เป็นสิมคู่ซึ่งอาคารหลังที่ 1 เป็นวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย เดิมใช้เป็นสิม เป็นอาคารทึบ ฐานเป็นแบบฐานเอวบัน มุขหน้าท้าเป็น
เครื่องไม้ประดับ แกะสลักรูปราหูอมจันทร์และลายพรรณพฤกษาอย่างงดงามตามแบบพื้นถิ่น
ส่วนอาคารหลังที่ 2 เป็นสิม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือคู่กับวิหาร สร้างขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 4
ต้นรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารโปร่ง ฐานสูง มุขหน้าแกะสลักลวดลายเช่นเดียวกับวิหาร
ออกเดินทางไปยังบ้านตากแดด ต.หัวโทน ตามเส้ นทางบ้านน้้าค้าใหญ่สู่ อ.สุวรรณภูมิ ชม
ความงดงามของสิมรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามประจ้าปี 2541 ที่ สิม
วัดไตรภูมิคณาจารย์ บ้านตากแดด โดดเด่นด้วยหน้าบันและรังผึ้งที่เป็นลายแกะสลักสวยงาม
ผนังด้านในของสิมมีฮูปแต้มเรื่องราวพุทธประวัติที่กล่าวกันว่างดงามมากที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด

ออกเดินทางไปยังกู่พระโกนา บ้านกู่ ต.สระคู
ชม กู่พระโกนา ศิลปะขอมที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 มีอายุอยู่ในราว
พ.ศ. 1560 – 1630 ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์ บนฐานศิ ลาทราย เรียงจากเหนือ – ใต้
ทั้งหมดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีก้าแพงล้อมและซุ้มประตูเข้า – ออก ทั้ง 4 ด้าน
ออกเดินทางสู่ อ.อาจสามารถ ตามทางหลวงหมายเลข 202 และหมายเลข 2043
อิ่มอร่อยกับอาหารเมนูกุ้งก้ามกรามอันขึ้นชื่อ ที่บ้านจ้อก้อ ต.หน่อม อ.อาจสามารถ
ออกเดินทางไปยังบ้านหนองหมื่นถ่าน ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ

13.30 น.

สัมผัสเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบอาคารสิมที่เป็นไม้แกะสลักลวดลายงดงาม ที่
สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ บ้านหนองหมื่นถ่าน ผนังสิมด้านนอกเป็นลายเส้นพื้นบ้านถ่ายทอด
เรื่องราวพุทธประวัติ ส่วนผนังด้านในเป็นเรื่องราววรรณกรรมสินไซ ในปี พ.ศ. 2543 ได้รับ
รางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

14.30 น.
15.30 น.

ออกเดินทางสู่ อ.ทุ่งเขาหลวง
ชมแหล่งทอผ้าไหมลายสาเกต ลายผ้าโบราณประจ้าเมืองร้อยเอ็ดอันประณีตสวยงาม สัมผัส
เอกลักษณ์งานทอผ้าไหมอันทรงคุณค่า เลือกซื้อผ้าไหมของฝากและงานหัตถกรรมเครื่องประดับ
จากกะลามะพร้าว ณ หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม พร้อมสักการะ “ พระพุทธมงคล
มหามุนี ” ณ วัดป่าโนนเดื่อ ภายในหมู่บ้าน
เดินทางกลับเมืองร้อยเอ็ด

17.00 น.

ตัวอย่างรายการท่องเที่ยวเส้นทาง “ เยือนสิมชมศิลป์อีสาน ”
เยือนสิมชมศิลป์อีสานเมืองกาฬสินธุ์ เยี่ยมถิน่ ไดโนเสาร์โลกดึกดาบรรพ์
( 1 วัน ในกาฬสินธุ์ )
08.00 น.
08.30 น.

09.00 น.
09.30 น.

ออกเดินทางจากเมืองกาฬสินธุ์ สู่บ้านนาจารย์ ต.นาจารย์ อ.เมือง ตามทางหลวงหมายเลข
12 ( ประมาณ 16 กม. )
ชม สิมวัดอุดมประชาราษฎร์ ( วัดใต้ ) บ้านนาจารย์ วัดเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2448 มีสิม
ขนาดใหญ่พิเศษที่มีฮูปแต้มโบราณเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก ซึ่งช่างแต้มได้เขียนตามศรัทธา
ของเจ้าภาพผู้ว่าจ้างเป็นช่อง ๆ ไปในแต่ละเรื่อง พร้อมจารึกอักษรบอกชื่อผู้ว่าจ้าง สื่อให้เห็น
ความศรัทธาในการร่วมท้าบุญบ้ารุงพระพุทธศาสนาของชาวอีสานในอดีตได้อย่างชัดเจน

ออกเดินทางสู่วัดพุทธนิมิตร ( ภูค่าว ) อ.สหัสขันธ์ ตามทางหลวงหมายเลข 12 และหมายเลข
2041 ( ประมาณ 35 กม. )
สักการะ “ พระไสยาสน์ ” ตะแคงซ้าย พระพุทธรูปเก่าแก่อันเป็นที่เคารพศรัทธา ณ วัด
พุทธนิมิตร ( วัดภูค่าว ) ชม “ วิหารสังฆนิมิต ” สถานที่เก็บรวบรวมพระเครื่องหายาก
จ้ า นวนมาก โดยจั ด ประดั บ ไว้ ร ายรอบภายในวิ ห ารอย่ า งน่ า อั ศ จรรย์ สั ก การะพระบรม
สารีริกธาตุภายใน “ พระมหาธาตุเจดีย์ ” และชมความวิจิตรของอุโบสถไม้แกะสลักลวดลาย
เรื่องราวพุทธประวัติและทศชาติชาดกอันงดงาม

10.30 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

14.30 น.

15.30 น.

ออกเดินทางสู่พุทธสถานภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ ตามทางหลวงหมายเลข 227
( ประมาณ 8 กม. )
นมัสการพระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร ณ
พุทธสถานภูสิงห์ บนยอดเขาภูสิงห์
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.สหัสขันธ์
ชม พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งรวบรวมจัดแสดงเรื่องราวไดโนเสาร์และซากดึ กด้าบรรพ์ที่สมบูรณ์
ที่สุ ดในประเทศไทยและภูมิภ าคอาเซียน ตื่นตากับฟอสซิล กระดูกไดโนเสาร์ซอโรพอดอายุ
ประมาณ 130 ล้านปี ที่ขุดพบจ้านวนกว่า 700 ชิ้น พร้อมติดตามเรื่องราวการก้าเนิด
จนกระทั่งสู ญพัน ธุ์ของไดโนเสาร์สั ตว์โ ลกดึกด้าบรรพ์ และวิวัฒ นาการสิ่ งมีชีวิตของโลกอั น
น่าสนใจ

ชมไดโนเสาร์ฝูงใหญ่ริมทางที่ สวนไดโนเสาร์ สวนสาธารณะใน อ.สหัสขันธ์ ซึ่งจ้าลองหุ่นปั้น
ไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ ไว้ให้ผู้ชมได้เรียนรู้และสนุกสนานกับการจินตนาการบรรยากาศโลกใน
ยุคไดโนเสาร์ดึกด้าบรรพ์
ออกเดินทางสู่วัดกลางโคกค้อ บ้านค้อ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด ( ประมาณ 42 กม. )

16.30 น.

17.00 น.

ถึงวัดกลางโคกค้อ บ้านค้อ ชม สิมวัดกลางโคกค้อ สิมโปร่งซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรม
อีสานโบราณที่หาชมได้ยาก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2363 ตามประวัติกล่าวว่าในขณะที่สร้างสิมนี้
แม่ทองค้า เศรษฐินีเมืองกาฬสินธุ์สมัยนั้น พร้อมผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสอื่น ๆ ได้ร่วมกันบริจาค
ข้าวของเงินทอง และหาบหามทองค้า 2 ไห ตั้งใจมาฝังไว้ที่หลักสิม แต่มาไม่ทัน จึงน้าไปฝัง
ไว้ในที่อื่นซึ่งไม่เปิดเผยจนทุกวันนี้
เดินทางกลับสู่เมืองกาฬสินธุ์

