
 

เยน็ทัว่หลา้มหาสงกรานต ์2559 จงัหวดัขอนแก่น 

เสน้ทางท่องเที่ยว AEC อุบลฯ จ  าปาสกั ปากเซ 

พระธาตอุานนท ์ยโสธร ด่านช่องเม็ก น ้าตกคอนพะเพ็ง น ้าตกตาดผาสว้ม   

(ทวัรร์ถโคช้ปรบัอากาศ 4 วนั 3 คืน 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 – รอ้ยเอด็ – ยโสธร – อุบลรำชธำนี  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั  

08.00 น. เดินทางสู่ วดัทุ่งเศรษฐี กราบสกัการะหลวงพ่อด า ท่ีประดิษฐานภายใน พระมหารตันเจดียศ์รีไตรโลกนาถ พุทธ

เจดียแ์หง่ 3 โลก ท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมประยุกตร์ว่มสมยั จากน้ันน าทุกท่านสกัการะ พระเจา้ใหญ ่ ณ วดั

บูรพาภิราม อ าเภอเมือง รอ้ยเอ็ด สรงน ้าพระสูงท่ีสุดในประเทศไทย 67 เมตร      

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  รอ้ยเอ็ด 

ช่วงบ่าย เดินทางสู่ เดินทางสู ่ วดัมหาธาต ุถือเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่แรกสรา้งเมือง สกักาะ พระพทุธบุษยรตัน ์

หรือ พระแกว้หยดน ้าคา้ง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมยัเชียงแสน มี พระธาตุยโสธร หรือ พระธาตอุานนท ์

ตั้งอยูห่น้าอุโบสถ ภายในพระธาตุบรรจุอฐิัธาตุของพระอานนท ์ การก่อสรา้งไดร้บัอิทธิพลศิลปะลาวท่ีนิยมสรา้งขึ้ น

เม่ือปลายสมยักรุงศรีอยุธยาถึงตน้รตันโกสินทร ์ น าชม พพิิธภณัฑพ์ญาคนัคาก ล าทวน เขาเล่าวา่..ต านาน “มหา

ยุทธแดนอีสาน”/เขาเล่าว่า ท่ีมีหลายคนน าไปเทียบกบัเมอรไ์ลออนสิงคโปรน้ั์น เป็นพิพิธภณัฑรู์ปรา่งสุดแปลกใน

ประเทศไทยท่ีสอดแทรกต านานเก่ียวกบัพญาคางคกและบั้งไฟ ท่ีเป็นเร่ืองเล่าท่ีเป็นต านานพ้ืนเมืองของชาวอีสาน   

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารเขา้ท่ีพกั เมืองอุบลราชธานี (หอ้งละ 2 ท่าน) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

     

วนัท่ี 15 เมษำยน 2559  อุบลรำชธำนี – ช่องเม็ก – คอนพะเพง็ – ปำกเซ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

09.30 น. เดินทางถึง ดา่นชายแดนช่องเม็ก ผ่านขั้นตอนกระบวนการผ่านแดนไทย-ลาว เช่ือมประตูสู่ AEC (ส่งเอกสารส าเนา

บตัรประชาชนก่อนเดินทาง) ระหวา่งน้ันใหท่้านไดเ้ลือกส ารวจราคาสินคา้ปลอดภาษี (ส าหรบัขากลบั) เม่ือหนังสือ

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้ ขึ้ นรถเดินทางขา้มสะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ เมืองท่าเศรษฐกิจท่ีส าคญั

ของลาวตอนใต ้สมัผสัวถีิชีวติขิงชาวลาวใต ้ท่ีมีความเป็นอยูเ่รียบง่ายเล้ียงววั ควาย ท าไร ่ไถนา    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั รา้นอาหารพ้ืนเมืองบา้นข้ีนาก    

   

ช่วงบ่าย น าพาคณะเยอืนชม น ้าตกคอนพะเพ็ง ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ  น ้าตกขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงระดบั

ภูมิภาคอินโดจนี ไหลเช่ียวกรากจากแม่น ้าโขง มีความสูง 69 ฟุต ไดร้บัการขนานามวา่ “ไนแองการา่แห่งเอเชีย” 

ตั้งอยูใ่นแขวงจ าปาสกั ประเทศลาว ต่ืนตาต่ืนใจกบัความอศัจรรย ์และเสียงท่ีดงัลัน่สนัน่ผืนป่า 

17.00 น.   น าพาทุกท่านเขา้พกั ณ โรงแรมจ าปาสกัแกรนด ์หรือระดบัมาตรฐาน เมืองปากเซ (หอ้งละ 2 ท่าน)      

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร    หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผ่อน      

 

วนัท่ี 16 เมษำยน 2559  เมืองปำกเซ – ปำกซอง น ำ้ตกผำส่วม – ช่องเม็ก – อุบลฯ     
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม      

08.00 น. เท่ียวตลาดเชา้เมืองปากเซ เดินทางสู่ แหล่งปลูกชา กาแฟ ท่ีราบสูงโบโลเว่น เมืองปากซอง แหล่งปลูกกาแฟทั้งโรบสัตา้ 

และอาราบิกา้ ชาดีๆรสชาติเยีย่มยอด ชม น ้าตกตาดฟาน น ้าตกคู่แฝดในเขต อุทยานดงหวัสาว โอบลอ้มดว้ยผืนป่าอนั

สมบูรณ์ ดว้ยความสูง 120 เมตร จนตอ้งแหงนมองเลยเชียว     

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  เมืองปากเซ 

ช่วงบา่ย เดินทางสู่ พิพิธภณัฑห์มู่บา้นชนเผ่าจ  าลอง การรวบรวมชนเผ่าต่างๆของลาว 8 เผ่า อนัไดแ้ก่ เผ่ากระตู ้,เผ่าแงะ, เผ่าตะ

โอย,ลาวลุ่ม,กระเหรี่ยง,ส่วย เป็นตน้ เขา้ไวเ้พ่ือแสดงถึงวฒันธรรมและความเป็นอยูส่ะทอ้นเป็นภาพลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ น า

ท่านชม น ้าตกตาดผาสว้ม อทุยานแห่งชาติบาเจยีง ท่ีไหลมาจากเทือกเขาเทวดา “สว้ม” ภาษาลาวหมายถึง “หอนอน,

เรือนนอน,หอ้งหอ ของหญิงสาว แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวลาวใต ้ โอบลอ้มดว้ยป่าไมข้นาดใหญ่ แต่ท่านเช่ือ

หรือไม่วา่รา้นอาหาร และบรรยากาศชวนภิรมยน้ั์นเกิดจากฝีมือของคนไทยโดย คุณวมิล กิจบ ารุง นักธุรกิจชาวนครปฐม 

เขา้มามีบทบาทมาตั้งแต่ปี 2539-2542 กอ้นหินขนาดใหญ่ถูกวงเรียงซอ้นใหดู้ต่างระดบั สรา้งสะพานขา้มล าน ้า ปลูก

ตน้ไมข้นาดใหญ่ จดัระเบียบใหด้ะอาดตา สมควรแก่เวลาพาทุกท่านเดินทางสู่ ดา่นชายแดนช่องเม็ก อิสระใหท่้านเลือก

ซ้ือของฝากปลอดภาษี (ในจ านวนตามกฎหมายระหวา่งประเทศ)  

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผ่อนบนรถ 

 



 

วนัท่ี 17 เมษำยน 2559   กรงุเทพฯ   
07.00 น. (เวลาโดยประมาณ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ กราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีไมลื่มทวัรไ์ทย   

      
 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ    8,900 บาท กรณีพกัเด่ียวเพิ่ม  ท่านละ  2,500  บาท 

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ     6,700 บาท  พกัรว่มกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อตัราค่าน้ีรวม - ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 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/เอกสาร บตัรประจ  าตวัประชาชน 

 

 

 


