วันแม่ พาแม่ ไหว้พระ เพื่อความกตัญญูและสิริมงคล...แด่ ชีวติ และครอบครัว
วันแรก กรุ งเทพฯ-ขอนแก่น-วัดทุ่งเศรษฐี -พระธาตุขามแก่ น-พระธาตุเก้ าชั้ น-ตลาดต้ นตาล
05.30น. พร้ อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้ อนรับท่านโดยเจ้ าหน้ าที่
06.00น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุ ขภัณฑ์ มุ่งสู่ จ.ขอนแก่ น รับฟังเรื่ องราวทีน่ ่ าสนใจจาก
มัคคุเทศก์ และทีมงาน รับประทานอาหารเช้า (1) บนรถ พร้ อมเครื่ องดื่มเย็นๆ
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ วัดทุ่งเศรษฐี ชมความงดงามของ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ
นาท่านเดินทางไปที่วดั เจติยภูมิ อ.น้ าพอง จ. ขอนแก่น เพื่อนมัสการพระธาตุ
ขามแก่น จะได้รับอานิสงส์ คือ เรื่ องร้ายจะกลายเป็ นดีดุจดัง่ กิ่งขามตายแล้วฟื้ น
รักยัง่ ยืน เรื่ องร้ายกลายเป็ นดีโรคภัยที่มี หลีกลี้ห่างหาย จากนั้นเดินทางเพื่อสักการะ พระธาตุแก่ นนคร(พระ
ธาตุเก้าชั้น) ณ วัดหนองแวง ได้รับอานิสงส์ คือ ก้าวหน้ารุ่ งเรื องเปรี ยบดังบูชา
องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ และที่นี่ยงั สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพเมือขอนแก่น และ บึงแก่นนคร อีกด้วย
18.00น. รับประทานอาหารค่าอิสระ ณ ตลาดต้ นตาล ตลาดแนวใหม่บรรยากาศสบายๆ
กับการตบแต่งสถานที่แนวสวนแบบ ชิว ๆ นาท่านเดินที่นี่ยงั มีงานศิลปะ
รวบรวมไว้ จาหน่ายสาหรับนักท่องเที่ยว ท่านสามารถเลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าทามือสิ นค้าพื้นเมือง เพลิดเพลิน
กับการแสดงบนเวที อิสระในการซื้ อสิ นค้า
21.00น. นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมโรงแรม ประตูน้ า โฮเต็ล พักผ่อนตาม อัธยาศัย

วันทีส่ อง พระธาตุยาคู-มหาเจดีย์ชัยมงคล-นั่งรถรางชมเมือง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. ออกเดินทางสู่ จงั หวัด กาฬสิ นธุ์ เพื่อไปสักการะ พระธาตุยาคู สถูปศิลปะทวาราวดี เป็ น
โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางแห่งเดียวที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ สร้างด้วยอิฐ(ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13-15)ได้รับอานิ สงส์ คือ ร่ มเย็นเป็ นสุ ข หลังจากนั้นเดินทางสู่ จ. ร้อยเอ็ด
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(4)
บ่าย
นาท่านออกเดินทางสู่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล นมัสการพระมหาเจดียข์ นาดสู งและกว้าง
101 เมตรศิลปะแบบประยุกต์ ที่มีความประณี ตวิจิตรสวยงามได้รับอานิสงส์ ท่วมท้นชัย
ชนะ ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผูม้ ีพระภาพเจ้าและ
พระมหาเจดียย์ งั ตั้งอยูบ่ นภูเขาทาให้ท่านสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ด นาท่านนาท่าน ชมบึงพลาญชัย จากนั้น
นัง่ รถรางชมเมืองชม พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์นา้ -วัดมิ่งเมือง – วัด
เหนือ -วัดบูรพาภิราม
18.00น. รับประทานอาหารค่าอิสระ
19.00น. นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ............... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ าม มหาเจดีย์ทราย(บุโรพุทโธจาลอง)-พระธาตุนาดูน-กรุ งเทพฯ
06.00น. รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00น. ออกเดินทางสู่ วัดป่ ากุง นมัสการมหาเจดีย์ทราย (บุโร
พุทโธจาลอง)และกราบอัฐิของพระเทพวิสุทธิมงคล
(หลวงปู่ ศรี มหาวีโร)ผูส้ ร้างวัดป่ ากุงและพระมหาเจดีย ์
ชัยมงคล
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ภัตตาคาร แฮปปี้
บ่าย
นาท่านสักการะ พระธาตุนาดูน ศาสนสถานที่สร้างขึ้นประมาณ 1300ปี ภาพในบรรจุพระ
บรมสารี ริกธาตุอนั ศักดิ์ สักการะเพื่อ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแห่งแดนอีสาน
แล้วเดินทางกลับ ระหว่างทางซื้ อของฝากกลับบ้าน
18.00น. รับประทานอาหารค่าอิสระ
22.00น. ถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ รายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก

เดินทางวันที่ 11-13 สิ งหาคม 2561

!!!!พิเศษ!!!!เพียงท่ านละ 3,999 บาท

อัตรานีร้ วม - รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุ ขภัณฑ์
- อาหารตามรายการที่ระบุ
- เครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง
- ที่พกั ขอนแก่น พัก โรงแรม ประตูน้ า โฮเต็ล หรื อเทียบเท่า 1 คืน (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
ร้อยเอ็ด พัก โรงแรม ร่ มอินทนิล หรื อเทียบเท่า 1 คืน (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
- วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
- มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานีไ้ ม่ รวม - ค่าใช้จา่ ยที่นอกเหนื อจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ)
- ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
- ค่ าทิปมัคคุเทศก์ คนขับ 500 บาท/ลูกค้ า 1 ท่ าน
เงื่อนไขการชาระเงิน มัดจาการเดินทางท่านละ 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 14 วัน
การคืนบัตรเดินทาง
- แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
- ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) หัก 1,000 บาท
- แจ้งภายใน 14 วัน (ทาการ) ไม่คืนเงิน

พระธาตุขามแก่น

วัดทุ่งเศรษฐี

พระมหาเจดียช์ ยั มงคล

บุโรพุทโธ

วัดบูรพาภิราม

พระธาตุแก่นนคร

พระธาตุยาคู

ร้อยเอ็ดอแควเรี ยม

พระธาตุนาดูน

เพียงปี ละ 1 ครั้ง เท่านั้น

รถรางเที่ยวรอบเมืองร้อยเอ็ด

วัดไชยศรี

