
 

เยน็ทัว่หลา้มหาสงกรานต ์ขอนแก่น ๒๕๕๙ 

เสน้ทางท่องเที่ยวศาสนา  

สนับสนุนโดย การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคอีสาน)  

ไหวพ้ระวดัถ ้าผาเก้ิง พิพิธภณัฑไ์ดโนเสารภู์เวียง พิชิตภูบ่อบิดเมืองเลย วดัป่าหว้ยลาด ด่านซา้ย 

(ทวัรร์ถโคช้ปรบัอากาศ สมัผสังานสงกรานต ์2 วิถี ถนนขา้วเหนียว / วดัไชยศร ีขอนแก่น)   

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัท่ี 13 เมษำยน 2559  กรงุเทพฯ – บำ้นไผ่ – ขอนแก่น “ร่วมงำนบำยศร ีและสรงน ำ้พระวดัไชยศรี”    
00.30 น. ทุกท่านพรอ้มกนัท่ี จุดนัดหมาย เจา้หน้าท่ี Thai Aec Center คอยตอ้นรบั อ านวยความสะดวกใหท่้าน  ออกเดินทาง

โดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือความสะดวก ระหวา่งทาง บริการอาหารเชา้แบบปิกนิก  พรอ้ม

เครื่องด่ืม มคัคุเทศกแ์นะน าการท่องเท่ียว (เทศกาลรถติด) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร    

      
ช่วงบ่าย เดินทางสู่ จงัหวดัขอนแก่น ททท.ชวนสมัผสังานสงกรานตวิ์ถีเดิมแท ้ ท่ี “วัดไชยศรี บา้นสาวะถี” รว่มสรงน ้า

พระสืบสานงานประเพณีอนัดีงามของภาคอีสาน รว่มพิธีบายศรสูี่ขวญั สืบทอดการเรียกขวญัท่ีใครก็อยากเขา้รว่ม 

เพ่ือเป็นมงคลยิง่ พรอ้มชมภาพจิตรกรรมอายุ 113 ปี บนฝาผนังท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ภายในสมของวดัท่ีนับเป็น

การบอกเล่าเร่ืองราว วถีิชีวติของชนอีสาน  

16.00 น. เชคอินเขา้ท่ีพกั ระดบัมาตรฐานของจงัหวดัขอนแก่น (หอ้งละ 2 ท่าน)  

18.00 น. รว่มรบัประทานอาหารค า่ ท่ีไดร้บัความรว่มมือจาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท) สนับสนุนในครั้งน้ี 

ชมการแสดงศิลปะวฒันธรรมภาคอีสาน ณ หอ้งอาหารโรงแรมราชาวดี จงัหวดัขอนแกน่     

***** จนสมควรแก่เวลาเขา้พกัผ่อนนิทรา หรือเล่นน ้าสงกรานตแ์บบวยัมนัสท่ี์ถนนขา้วเหนียวตามอธัยาศยั ****** 

วนัท่ี 14 เมษำยน 2559 ขอนแก่น – ถ ำ้ผำเกิ้ง ภเูวียง – วงัสะพุง – เมืองเลย    
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั  

08.00 น. ออกเดินทางไหวพ้ระ วดัถ ้าผาเก้ิง เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประทานพรขนาดใหญ่เหนือยอดเขาภูเวียง ภายใน

วดัเงียบสงบเหมาส าหรบัการวปัิสสนา เยีย่มชม พิพิธภณัฑไ์ดโนเสารภ์ูเวียง ศูนยศึ์กษาและวจิยัซากดึกด าบรรพฯ์ ท่ี

รว่มกบัการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยและกรมทรพัยากรธรณีวทิยา จดัแสดงนิทรรศการและซากฟอสซ่ิลไดโนเสาร ์

อายุกวา่ 130 ลา้นปี ไวใ้หศึ้กษาตลอดจนชนิดของหินยุคจุลราสสิกอนัเป็นประโยชน์ต่อสารธารณะชน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารเมืองชุมแพ  

ช่วงบ่าย เดินทางผ่าน “ภูเขารูปหวัใจ ดินแดนแห่งความโรแมนติกภูกระดึง” น าท่านเยีย่มชม โบราณวตัถุกลุ่มใบเสมาสมยั

ทวารวดี จารึกอกัษรปาละวะ เสมาหินบา้นบุ่งผกักา้ม วดัพทัธสีมาราม อ าเภอวงัสะพุง โดยช้ีใหเ้ห็นถึงความรุง่เรือง

ของพุทธศาสนาท่ีมีความรุง่เรือง และมีอายุน่าจะไม่ต า่กวา่ 900-1200 ปีมาแลว้ ณ จุดๆน้ี      

 



 

17.00 น. ขึ้ นพิชิตเท่ียวชม ภูบ่อบิด ระยะทางเดินเทา้ 670 เมตร ยลทิวทศัน์เมืองเลย ดูดาวบนดิน แลพระอาทิตยอ์สัดงท่ี

งดงามเหนือยอดเขา  

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (2 ท่าน) ณ เมืองเลย    

    

วนัท่ี 15 เมษำยน 2559  เมืองเลย – อ ำเภอภเูรอื – เพชรบรูณ ์– กรงุเทพฯ   
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น. เดินทางสู่ดินแดนแหง่โคง้เทือกเขา อ าเภอภูเรือ สกัการะ พระสพัพญัญู ผูรู้แ้จง้แก่ 3 โลก ณ วดัป่าหว้ยลาด สรา้งดิน

หินแคลไซดสี์ขาวบริสุทธ์ิประดุจใจท่ีขดัเกลาจนหมดกิเลสส้ินแลว้ เหมาะควรแก่เวลาเดินทางสู่ อ าเภอด่านซา้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   

    

ช่วงบ่าย ยลชม มหาอุโบสถท่ี์สรา้งดว้ยศิลาแลงทั้งหลงั แหง่ วัดเนรมิตวิปัสสนา ภายในน้ันประดิษฐานองคพุ์ทชินราช

จ าลองท่ีงดงามยิง่ นมสัการสงัขาร หลวงพอ่มหาพนัธ ์ ภายในวหิาร เดินทามุ่งหน้าสู่เพชรบูรณ์ต่อไปแวะซ้ือของฝาก

รา้นก านันจุล สกันิด โดยเฉพาะปลาสม้รสเด็ด ผลมอนเบอรร่ี์ ฯลฯ 

19.00 น. บริการอาหารค า่แบบไก่ยา่งขา้วเหนียว ณ หอ้งอาหาร เมืองวเิชียรบุรี  หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

22.00 น. (เวลาโดยประมาณ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ กราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีไมลื่มทวัรไ์ทย   

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ    4,990 บาท กรณีพกัเด่ียวเพิ่ม  ท่านละ  1,600  บาท 

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ     3,800 บาท  พกัรว่มกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อตัราค่าน้ีรวม - ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คนื   - ค่าอาหารตามม้ือท่ีก าหนดในรายการ 

 - ค่ารถน าเท่ียว และพาหนะทอ้งถ่ิน   - มคัคุเทศก,์สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 

 - ค่าธรรมเนียมตามรายการท่ีก าหนด  - ค่าประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม - ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าเคร่ืองด่ืมชนิดพิเศษ, ค่าซกัรีด ,ค่าโทรศพัท์, มินิบาร,์ฯลฯ 

 - ค่าใชจ้่ายท่ีเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  

 - ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบั ชาวตา่งชาต ิท่ีตอ้งจ่ายเพิ่ม   

 - ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์ และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์   

 - ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน  

เง่ือนไขการจอง - แจง้ช่ือนามสกุล พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์Email / ID :line  

 - ช าระเงินมดัจ า (วนัเดียว 500 บาท ,ทวัร ์2 วนั 1,000 บาท , ทวัร ์3 วนัขึ้ นไป ท่านละ 2,000 บาท)  

 - ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วนั 

รว่มขาย / กงัวาลยฮ์อลิเดย ์ / หนุ่มสาวทวัร ์/ รุง่โรจนท์วัร ์/พลบับลิค ฮอลิเดย ์/แตงโมทวัร ์ /บิซเซอรวิ์ส /บา้นมคัคเุทศก ์ฯลฯ 

หมายเหต ุ ก าหนดการขา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธ์ิของบริษัทฯ 

ดงักล่าว จะยดึถือและค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของท่านผูม้ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั  

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเทา้กระชบั, ยาประจ  าตวั , เส้ือกนัลม ,หมวก, แว่นตากนัแดด 


