
 

เยน็ทัว่หลา้มหาสงกรานต ์2559 จงัหวดัขอนแก่น เยน็ทัว่หลา้มหาสงกรานต ์2559 จงัหวดัขอนแก่น   

เสน้ทางท่องเที่ยว เสน้ทางท่องเที่ยว AAEECC  หนองคาย เวียงจนัทน ์สงัคมหนองคาย เวียงจนัทน ์สงัคม 

พระเจา้องคต์ื้ อ พระธาตบุงัพวน วดัโพธ์ิชยั วดัป่าภูกอ้น อุทยานประวตัภูิพระบาท  

(ทวัรร์ถโคช้ปรบัอากาศ สมัผสังานสงกรานต ์2 วิถี/สนบัสนุนโดยการท่องเที่ยว ภาคอีสาน)   

ก ำหนดกกำเดกนดาำ  
วดัา่ี 13 ดมษำยด 2559  กเ ุดาพฯ – บำ้ดไผ่ – ขอดแก่ด “เ่วม ำดบำยศเ ีและสเ ด ำ้พเะวกัไชยศเี”    
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 ****** 

วดัา่ี 14 ดมษำยด 2559 ขอดแก่ด – อุกเธำด ี– ดวีย จดัาด ์สปป.ลำว – หนดอ คำย  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั  

08.00 น. เดินทางสู่ ดา่นชายแดนมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านกระบวนการผ่านแดนตรวจคนเขา้เมืองสู่ ก าแพงนครเวียงจนัทน ์

โดยมีไกด ์สปป.ลาวท่ีน่ารกั คอยใหก้ารแนะน าและท่องเท่ียวอยา่งเพลิดเพลิน สกัการะ พระธาตหุลวง ศูนยก์ลางและ

เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิศูนยร์วมใจของชาวลาว ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจท่ี ประตชูยั ศิลปะลาว+ฝรัง่เศส   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

ช่วงบ่าย เดินทางสู่ วดัศรีเมือง สถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิเสมือนศาลหลกัเมืองประจ าประเทศ สมควรแก่เวลาชม หอพระแกว้ ยล

พระพุทธรูปโบราณล ้าค่า และเป็นสถานท่ีอนัเคยประดิษฐานองคพ์ระแกว้มรกต เยีย่มชมตลาดลาวชอ้อป้ิงสินคา้กลุ่ม

อินโดจีน(ตามสมควรและความสะดวก) อาทิ กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองเงิน เป็นตน้  

15.00 น. ปิดทา้ยดว้ยการละลายทรพัย ์ณ ดา่นชายแดนด้ิวต้ีฟรี เพลิดเพลินกบัการคดัสรรคสิ์นคา้แบรนดเ์นมราคาถูก          

17.00 น. เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทยขา้ม สะพานมิตรภาพไทยลาว (แหง่ท่ี1) สู่จงัหวดัหนองคาย    

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



 

   

วดัา่ี 15 ดมษำยด 2559  หนดอ คำย – วกัโพธน์ชยั – า่ำบ่อ – อ ำดภอส ัคม 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น. เดินทางสู่ วดัโพธ์ิชยั สกัการะสรงน ้า หลวงพอ่พระใส พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหนองคายมาชา้นาน จากน้ันน าท่าน

เลาะแม่น ้าโขง  ไหวพ้ระสรงน ้า พระธาตบุงัพวน โบราณสถานคู่เมืองเวยีงคุก อนัเป็นท่ีตั้งของสตัสถานอนัควรค่าต่อ

การบูชาชม บ่อพญานาคและพระพุทธรูปโบราณ   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  ท่าบ่อ  

ช่วงบ่าย นมสัการ พระเจา้ใหญอ่งคต้ื์อ ภายใน วดัศรีชมพอูงคต้ื์อ เช่ือกนัวา่สรา้งในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐา โดยช่างฝ่าย

เหนือของลา้นชา้ง หล่อดว้ยทอง และทองเหลืองน ้าหนัก 1 ต้ือ ในขณะหล่อน้ันมีทวยเทพเทวารว่มดว้ยช่วยกนั 108 

องค ์ จากน้ันน าท่านสมัผสัแควน้แดนธรรมะ วดัหินหมากเป้ง หลวงปู่เทสก ์ เทศนร์งัสี พระสายกรรมฐาน ยลชม

พระสุธรรมเจดีย ์ แหง่ วดัป่าอรญับรรพต “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” เดินทางสู่ วดัพระธาตผุาตากเส่ือ ชมเกร็ด

มงักรเหนือหาดทรายแม่น ้าโขง และทิวทศัน์เหนืออ าเภอสงัคม ลาลบัแสงสุดทา้ยก่อนลงจากเขา  

19.00 น. บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารเขา้ท่ีพกั รีสอรท์ ธรรมชาติ (หอ้ง 2 ท่าน) อ  าเภอสงัคม       

วดัา่ี 16 ดมษำยด 2559 ดำยู  – อุกเธำดี – กเ ุดาพฯ   
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบเรียบง่าย ณ หอ้งอาหารรสีอรท์  

08.00 น. เดินทางสู่ วดัป่าภูกอ้น ดินแดนพุทธธรรมท่ีซ่อนตวัในหุบเขาผืนป่าธรรมชาตินายงูอนัเงียบสงบ น าท่านชมวหิารพระ

พทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามุนีย ์พรอ้มสรงน ้าสกัการะพระบรมสารีริกธาตุ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบพ้ืนเมือง ณ หอ้งอาหาร  

ช่วงบ่าย เท่ียวชม อุทยานประวติัศาสตรภ์ูพระบาท ชมคอกมา้ทา้วบารส หอนางอุษา จินตนาการไปกบัธรรมชาติป่าหิน  

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 - ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าเคร่ืองด่ืมชนิดพิเศษ, คา่ซกัรีด ,คา่โทรศพัท์, มินิบาร,์ฯลฯ 

 - ค่าใชจ้่ายท่ีเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  

 - ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบั ชาวต่างชาติ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิม   

 - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอรเ์ซ็นต ์ และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์ 

 - ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน  

เงื่อนไขการจอง - 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 าหนดการขา้งตน้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะและเวลา โดยการขอสงวนสทิธ์ิของบริษัทฯ ดงักล่าว 

จะยดึถือและค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของท่านผูม้เีกยีรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั  

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


