
 

เยน็ทัว่หลา้มหาสงกรานต ์2559เยน็ทัว่หลา้มหาสงกรานต ์2559  จงัหวดัขอนแก่นจงัหวดัขอนแก่น    

เสน้ทางท่องเที่ยว เสน้ทางท่องเที่ยว AAEECC  นครพนม ทา่แขก แขวงค าม่วนนครพนม ทา่แขก แขวงค าม่วน 

เสน้ทางไหวพ้ระธาต ุ8 สถาน ประจ าวนัเกิด เที่ยวเมืองนครพนม    

(ทวัรร์ถโคช้ปรบัอากาศ สมัผสังานสงกรานต ์2 วิถี/สนบัสนุนโดยการท่องเที่ยว ภาคอีสาน)   

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  บา้นไผ่   

        

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 –กำฬสนิธ์ุ – สกลนคร – นครพนม “ไหวพ้ระธำตุ ๘ วนัเกดิ” 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั  

08.00 น. อ าลาเมืองขอนแก่น เดินทางแวะไหวพ้ระ วัดทุ่งเศรษฐี บูชาเจดียแ์หง่ 3 โลก มหาธาตรุตันเจดียศ์รีไตรโลกนาถ 

เดินทางมุ่งหน้าสู่ ชุมชนทอผา้ยอ้มครามบา้นดอนกอย อ.พรรณนานิคม สกลนคร ชมการทอผา้ของชุมชนลาวกาว  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  สกลนคร 

ช่วงบ่าย เดินทางสู่ เดินทางสู ่ วดัพระธาตปุระสิทธ์ิ ๑... อ.นาหวา้ จงัหวดันครพนม ประจ  าวนัพฤหสับดี บูชาพระธาตุน้ี 

“อานิสงสส์  าเร็จในหนา้ท่ีการงานทั้งปวง” ภายองคเ์จดียป์ระดิษฐานพระธาตุถึง ๑๔ องค ์น ามาจากสงัเวชนียส์ถาน 

ประเทศอินเดีย เดินทางไปบูชา พระธาตมุหาชยั วดัโฆษดาราม ๒... อ.ปลาปาก ประจ  าวนัพธุ “อานิสงสป์ระสบ

ชยั เสริมบารมี คา้ขายร  า่รวย ขายคลอ่ง” ภายในมหาเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุและอรหนัตธ์าตุ เดินทางไปยงั 

วดัมหาธาต ุอ.เมือง สกัการะ พระธาตนุคร ๓ ประจ  าวนัเสาร ์“อานิสงส ์บุญบารมี ไดเ้ป็นเจา้คน นายคน”       

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



 

        

วนัท่ี 15 เมษำยน 2559  นครพนม – สปป.ลำว ท่ำแขก – ท่ำอุเทน พระบำทเวินปลำ – นครพนม    
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น. เดินทางสู่ เดินทาง ขา้มสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3 ผ่านกระบวนการผ่านแดน สู ่ เมืองท่าแขก แขวงค า

ม่วน สปป.ลาว (โปรดเตรียมบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริงไปดว้ย) ผ่านชมเมืองเกา่ยา่ยนอาคาร ตึกเฟรน้โค

โลเนียล รอ่งรอยสถาปัตยกรรมแนวฝรัง่เศส นมสัการ พระธาตศุรีโคดตะบอง (ธาตเุมืองเก่า) สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่

บา้น คู่เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน มาชา้นาน ชมอนุสรณ์นักรบนิรนาม วงัสนัติภาพ ผ่านชม ภูผาป่าหิน ท่ีตั้งตระหง่าน

และท่าเกรง ชมวถีิชีวติชมสินคา้ท่ี ตลาดการคา้ลาว         

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร เมืองท่าแขก สปป.ลาว   

ช่วงบ่าย เดินทางสู่ วดัพระธาตทุ่าอุเทน ๔... หา่งจากเมือง 26 กม.ติดแม่น ้าโขง ประจ  าวนัศุกร ์ “อานิสงสชี์วิต รุง่โรจนด์ัง่

ดวงอาทิตย”์ สถานท่ีประดิษฐานพระอรหนัตธ์าตุจากยา่งกุง้ พม่า ขากลบัแวะสกัการะ พระพทุธบาทเวินปลา อนั

เป็นต านานของวงัมจัฉาขอสกัการะรอยพระบาทท่ีพระพุทธองคป์ระทานไวย้งัริมน ้าแม่โขงน้ันเอง  

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผ่อนตามอธัยาศยั      

วนัท่ี 16 เมษำยน 2559 นครพนม – เรณู – บำ้นไผ่ – กรงุเทพฯ   
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ วดัมรุกขนคร ต.นางหงส ์สกัการะ พระธาตมุรุกขนคร ๕...กราบขอพรส าหรบัคนเกิดวนัพุธ ตอนกลางคืน 

อานิสงสเ์กิดความดีความชอบ เพ่ิมเสริมความรกัสามคัคี เดินทางสู่ วดัพระธาตเุรณูนคร ๖.. อ.เรณู ประจ  าวนั

จนัทร ์ บูชาได ้ “อานิสงสว์รรณะผดุผ่อง ดัง่แสงจนัทรท์รา งามสง่าดจุนางฟ้า เทพบุตร” สรา้งจ าลองมาจากพระ

ธาตุพนม ภายในบรรจุพระคมัภีรโ์บราณ พรอ้มประดิษฐาน หลวงพอ่องคแ์สน ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าของชาวภูไท ท่ี

อาศยัอยูโ่ดยรอบวดัพระธาตุ จากน้ันเดินทางสู ่ วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร ๗... อ.ธาตุพนม ผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย ์

และผูท่ี้เกิดปีวอก “อานิสงสผ์ูค้นใหค้วามเคารพย าเกรง” เช่ือกนัวา่ผูส้รา้งคือ พระอาทิตยก์บัเหล่าเทวดา ภายใน

น้ันบรรจุพระอุรงัคธาตุ (กระดูกหน้าอก)แหง่องคศ์าสดา จากน้ัน            

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร    

ช่วงบ่าย เดินทางสู่ วดัพระธาตศุรีคณุ ๘... อ.นาแก นครพนม ส าหรบัผูเ้กิดวนัองัคาร นมสัการ “ไดอ้านิสงสเ์พ่ิมศกัด์ิศรี 

ทวีคูณ อดทน ตอ่สูเป็นเยี่ยม” กราบขอพรพอกลบัเวลาพาท่านเดินทางกลบัแวะซ้ือของฝากระหวา่งทางเดอ้  

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผ่อน  

22.00 น. (เวลาโดยประมาณ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ กราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีไมลื่มทวัรไ์ทย   

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ    6,900 บาท กรณีพกัเด่ียวเพิ่ม  ท่านละ  2,200  บาท 

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ     5,200 บาท  พกัรว่มกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อตัราค่าน้ีรวม - ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน   - ค่าอาหารตามม้ือท่ีก าหนดในรายการ 

 - ค่ารถน าเท่ียว และพาหนะทอ้งถ่ิน   - มคัคุเทศก,์สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหวา่งการเดินทาง 

 - ค่าธรรมเนียมตามรายการท่ีก าหนด  - ค่าประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม- คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าเคร่ืองด่ืมชนิดพิเศษ, ค่าซกัรีด ,ค่าโทรศพัท์, มินิบาร,์ฯลฯ - ค่าใชจ้่ายท่ีเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ  

                  - ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบั ชาวต่างชาติ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิม  - คา่ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอรเ์ซ็นต ์ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์ 

***โปรดเตรยีม*** ชุดเก่ง รองเทา้กระชบั, ยาประจ  าตวั , เส้ือกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด/เอกสาร บตัรประจ าตวัประชาชน 


