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วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพ-อุดรธานี-นครหลวงเวียงจนั-เมืองเฟือง  
เชา้  คณะพร้อมกนัท่ีอาคารผูโ้ดยสารสนามบินดอนเมืองก่อนเวลาบิน1ชัว่โมง พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้าร

ตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋า  เม่ือไดเ้วลาเขา้สู่เกท เตรียมเดินทางบินสู่จงัหวดั
อุดรธานี ใชร้ะยะเวลาประมาณ60นาที 

    
ถึงสนามบินอุดรธานี ทีมงานสตาฟของบริษทัรอตอ้นรับท่ีประตูทางออก น าท่าน าไปยงัรถตูแ้จกอาหารวา่งบนรถตู ้
แลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่จงัหวดัหนองคาย จากนั้นน าท่านตรวจเช็คเอกสารท าการขา้มด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว 
เม่ือขา้มแม่น ้าโขงและผา่นการตรวจเอกสารเขา้ประเทศลาวเรียบร้อยแลว้ พาท่านเดินทางต่อเขา้สู่นครหลวง
เวียงจนัทน์  

    
เช็คอินใจกลางเมือง ชมความงามของประตูชยั สัญลกัษณ์ของนครหลวงเวียงจนั สัมผสัความงามของสถาปัตยกรรม
ท่ีผสมผสานศิลปะลาวกบัฝร่ังเศส ท่านสามารถหามุมถ่ายรูปไดท้ั้งทางดา้นหนา้ ทางดา้นภายในซุม้ประตู 
นอกจากน้ีท่านยงัสามารถข้ึนไปชั้นบนของประตูเพื่อชมวิวและเก็บภาพมุมสูงไดด้ว้ยครับ 

เท่ียง ทานอาหารท่ีร้านเวียงแหนมเนือง(ม้ือท่ี1)ร้านอาหารทอ้งถ่ินยอดนิยมในม้ือกลางวนัของคนเวียงจนั เมนูจุ่มปลาจุ่ม
แม่น ้าโขง จุ่มหมูน ้ามะพร้าว แหนมเนือง กะยอทอดรสชาติตน้ต าหรับกบัผกัปลอดสารพิษ 
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วนัท่ีหน่ึง  เท่ียวเมืองเฟือง ใกลชิ้ดธรรมชาติของแม่น ้าหริก  พกัแพริมน ้า       
 เขา้สักการะพระธาตุหลวงท่ีมีต านานวา่ หลงัจากสร้างพระธาตุพนมพระเจา้จนัทบุรีประสิทธิศกัด์ิ ผูค้รองเวียงจนัได้

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองราชคฤหไ์ว ้นอกจากน้ีดา้นหนา้ของพระธาตุหลวง ก็ยงัมีบ่อพญานาค สถานท่ี
ท่ีเช่ือวา่เป็นประตูสู่เมืองบาดาล ท่ีวา่กนัวา่มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ ท่ีค าชะโนด ท่ีพระธาตุด าและท่ีพระธาตุหลวง 

     
นัง่รถตูจ้ากเวียงจนัโดยเส้นทางด่วนลาว-จีนเขา้สู่เมืองสามหม่ืนเมืองเฟือง ตลอดสองขา้งทางท่านจะไดช้ม
ทศันียภาพของป่าไม ้หมู่บา้นทอ้งถ่ินและภูเขาหินปูนท่ีสวยงาม เม่ือถึงบา้นหินเหิบรถน าท่านออกจากทางด่วนลาว
จีน มุ่งหนา้เขา้เมืองเฟือง แหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีเป็นธรรมชาติแบบเดิมๆท่ีเพิ่งเปิดตวัไดไ้ม่นาน  

     
 พอใกลถึ้งเมืองเฟือง น าท่านเช็คอินระหวา่งทางท่ีอ่างน ้าตกวิว รีสอร์ท ท่ีพกัติดอ่างเก็บน ้าท่ีมีร้านกาแฟบรรยากาศดีๆ

ใหท่้านไดจิ้บกาแฟ มีมุมของสะพานไมไ้ผก่ลางน ้าใหไ้ดเ้ดินเล่นเก็บภาพสวยๆกนัครับ 

    
 เดินทางต่อเขา้สู่บา้นท่า ชมภาพสวยๆของผาท่อหน่อค าภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิของชาวเมืองเฟือง จากนนั้นพาท่านแวะเดิน

เล่นท่ีตลาดแลง ตลาดตอนเยน็ใจกลางเมือง ชมวิถีชีวิตของคนเมืองเฟืองท่ียงัมีรอยยิม้แบบชาวชนบท เลือกซ้ือ
สินคา้แปลกตา ของป่าตามฤดูกาลท่ีชาวบา้นน ามาขาย เช่น มะแขวน่ป่า ไกสาหร่ายน ้าจืด ปลาธรรมชาติจากแม่น ้า 
ผกัพื้นบา้น ผลไมท้อ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัมีอาหารพื้นเมืองและขนมแบบง่ายๆแต่หายากท่ีเมืองไทยครับ 
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วนัท่ีหน่ึง  เท่ียวเมืองเฟือง ใกลชิ้ดธรรมชาติของแม่น ้าหริก  พกัริมแม่น ้า       
เยน็ จากนั้นเขา้พกัท่ีริมแม่น ้าหริก ท่านสามารถเลือกท่ีพกัไดท้ั้งแบบแพริมแม่น ้าและแบบเฮือนพกับนฝ่ัง ท่ีน่ีเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวของท่ีน่ียงัคงเนน้รักษาส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวกเลยยงัมีไม่มาก เหมาะกบัผูท่ี้ช่ืนชอบ
ธรรมชาติแท้ๆ  ท่านสามารถท ากิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ เช่น นัง่ห่วงยางเล่นน ้า ล่องเรือหางยาว ล่องแพ พายเรือคายคั 
นุ่งกระโจมอกอาบน ้า นัง่ตกปลาหรือนัง่จิบการแฟชมธรรมชาติ 

    

 
เยน็  สังสรรคกิ์นชา้วเยน็แบบป๊ิกนิกหมูกระทะและอาหารพื้นบา้นท่ีทางเราจดัเตรียมไว(้ม้ือท่ี2) หรือจะไปทานอาหารท่ี

ร้านทอ้งถ่ินหรือท่านไหนอยากจะแสดงฝีมือท าอาหารเองก็เลือกไดต้ามความชอบครับ เพราะท่ีพกัมีอุปกรณ์
ท าอาหาร เคร่ืองครัว เตาแก๊ส  

      
 
ค ่า  จากนั้นเป็นช่วงเวลาส่วนตวัตามอธัยาศยั ท่านไหนจะสังสรรคต่์อ หรือนัง่ฟังเพลงชิวๆหรือนอนดูดาวก็ตามสะดวก

ก่อนเขา้พกัผอ่นด่ืมด ่ากบัธรรมชาติริมน ้าครับ 
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วนัท่ีสอง เท่ียวเมืองเฟือง-วงัเวียง ดินแดนแห่งขนุเขาและสายน ้า ธรรมชาติแบบเดิมๆในลาว 
เชา้ รับอรุณของวนัใหม่กบัสายหมอกยามเชา้ สูดอากาศใหส้ดช่ืนริมแม่น ้าหริก ร่วมกนัตกับาตรริมน ้ากบัพระสงฆท่ี์จะ

นัง่มาบนเรือให้ท่านไดท้ ารับพรเพื่อเป็นสิริมงคล ส าหรับอาหารเชา้ของท่ีน่ีเรามีใหท่้านเลือกหลายรูปแบบ ตั้งแต่
อาหารเชา้แบบตะวนัตก อาหารเชา้แบบพื้นบา้น หรืออาหารเชา้แบบป๊ิคน๊ิกท่ีท่านลงมือท าเองตามความชอบ(ม้ือท่ี3) 
เพราะท่ีน่ีจะมีเรือของแม่คา้อาขายของสดของแหง้ น ้าพริก ขา้วเหนียว ไส้อัว่ แหนม ปลาทอดถึงแพของท่านครับ  

      
เก็บสัมภาระเดินทางต่อ น าท่านเขา้เท่ียวชมวดัสินไชย วดัท่ีสวยท่ีสุดในแถบน้ีท่ีดาราจากประเทศไทยหลายคนมา
ขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิกนั ท่ีน่ีนอกจากจะมีต านานเร่ืองพ่อปู่ฤษีกบัพญานาคแลว้ ยงัเป็นสถานปฎิษติัธรรมดว้ยครับ 

    
จากนั้นน าท่านวกกลบัไปท่ีบา้นสามหม่ืน ชมน ้าหรีกอีกมุมหน่ึงคือหาดผาตึง รีสอร์ทกลางธรรมชาติ ท่านสามารถ
เดินลุยเล่นน ้าใสๆไดท่ี้น่ีพร้อมกบัรับประทานอาหารเท่ียงแบบทอ้งถ่ินอร่อยๆครับ(ม้ือท่ี5) 

    
บ่าย จากนั้นน าท่านนัง่รถตูV้IPเดินทางต่อเขา้สู่เมืองวงัเวียง เมืองท่ีชิคเอา้ทท่ี์สุดในเอเชียงตะวนัออกเฉียงใตช้ม

ทศันียภาพของป่าไมแ้ละภูเขาหินปูนท่ีสวยงาม น าท่านเช็คอินเขา้โรงแรมท่ีพกัPM HotelหรือGrand Riverside หรือ
M&M Hotelหรือเทียบเท่า ท าธุระส่วนตวัตามอธัยาศยั เปล่ียนเส้ือผา้ เตรียมตวัใหพ้ร้อมลุยกบักิจกรรมสนุกๆ 
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วนัท่ีสอง  เท่ียววงัเวียง สนุกต่ืนเตน้ท่ีแม่น ้าซอง  ชมสะพานสีฟ้าถ ้านางฟ้า        
บ่าย  ไปท่ีสะพานสีฟ้าท่ีเท่ียวแห่งใหม่ ท่ีน่ีมีกิจกรรมทั้งท่ีเล่นน ้าแบบธรรมชาติ มีมุมสวยๆใหถ่้ายภาพ มีถ ้านางฟ้าถ ้า

หินปูนท่ีสวยงามแถมขา้งในยงัอากาศเยน็สบาย มีล่องเรือหางยาวชมธรรมชาติสองฝ่ังแม่น ้าซอง มีพายเรือคายคั มี
นัง่ห่วงยางลอดถ ้านอน มีซิปไลน์โหนสลิง(กิจการ2อยา่งหลงัเป็นกิจกรรมพิเศษ ไม่อยูใ่นค่าใชจ่้ายแพค็เกจทวัร์) 

     
เยน็  เท่ียวต่อขา้มแม่น ้าซองไปท่ีบลูลากูนสองสระน ้าใสสีเขียวอมฟ้าติดเขาหินปูน จุดเช็คอินยอดฮิตท่ีทุกคนตอ้งมาชม

มาเก็บภาพกนั เม่ือสมควรแก่เวลาแลว้ น าท่านไปล่องเรือรับลมเยน็ๆ ชมธรรมชาติสองฝ่ังแม่น ้าซองยามใกลต้ะวนั
จะลบัขอบฟ้า ท่านจะไดช้มบรรยากาศท่ีมีโรงแรมริมน ้า มีแพร้านอาหาร มีสวนส้มของชาวบา้น เป็นอีกหน่ึงสีสันท่ี
ตอ้งไดม้าชมดว้ยตาตวัเองครับ 

     
ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีดาดฟ้าโรงแรมพิมเมือง ร้านอาหารช่ือดงับรรยากาศดีของเมืองวงัเวียง(ม้ือท่ี6)จากนั้นเดิน

เล่นถนนคนเดิน ลองชิมขนมครก ท่ีมีความหอมของมะพร้าวอ่อนสดๆหรือจะลองชิมร้านโรตีพีนทับตัเตอร์ก็มี
หนา้ท๊อปป้ิงมากมาย ส่วนท่านท่ีชอบแฮนเมทก็จะมีร้านขายกระเป๋าและเส้ือผา้เก๋ๆในราคาท่ีไม่แพง จากนั้นน าท่าน
กลบัพกัผอ่น ส าหรับท่านท่ีจะตะลุยราตรี มีร้านแนะน า เช่น ร้านคาเฟ่ริมน ้าซอง ร้านฟังเพลงเบาๆ หรือจะเป็นผบั
บาร์สนุกๆยอดฮิตของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวลาว เกาหลี ญ่ีปุ่นและฝร่ัง เช่น ซากุระบาร์ 
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วนัท่ีสาม นัง่รถไฟลาวเท่ียวหลวงพระบางเมืองมรดกโลก    
เชา้ อรุณสวสัด์ิรับวนัใหม่ ชมธรรมชาติยามเชา้ท่ีมีภูเขากินปูนอยูล่อ้มรอบ จากนั้นอาหารเชา้ท่ีโรงแรม(ม้ือท่ี7) 

             
เก็บสัมภาระน าท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟวงัเวียง สัมผสัประสบการณ์ใหม่กบัรถไฟสายแรกท่ีเช่ือมจีนกบั
อาเซ่ียน มุ่งหนา้เขา้สู่เมืองมรดกโลก ท่านจะไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์ท่ีงดงาม ผา่นอุโมงคข์า้มแม่น ้า ผา่นหมูบ่า้นชมทุ่ง
นาป่าเขาท่ีสวยงามไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจไดต้ลอดระยะเวลาประมาณ60นาที  

    
เม่ือถึงหลวงพระบางน าท่านไปเท่ียวต่อท่ีน ้าตกตาดกวางสี น ้าตกท่ีสวยในหลวงพระบาง น ้าของท่ีน่ีใสแจ๋วสีเขียว
มรกต มีป่าไมร่้มร่ืนปกคลุม จุดชมวิวต่างๆ มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ต านานของน ้าตกเล่าวา่ มีเทวดาผูมี้ฤทธ์ิองค์
หน่ึง ไดใ้ชเ้ขาของกวางขดุลงไปในพื้นดินจนน ้าผดุข้ึนมา เกิดเป็นแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ต่อมาไดมี้กวางทองหนุ่มมา
กินน ้า และเห็นเป็นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงเขา้ไปอาศยัอยูโ่พรงถ ้าบริเวณหนา้ผาติด เม่ือชาวบา้นมาพบเห็นน ้าตกท่ี
เกิดข้ึนใหม่และมีกวางทองมาอาศยั เลยเรียกบริเวณน้ีวา่ กวางสี หมายถึง กวางหนุ่มท่ีเขาเพิ่งเร่ิมงอก  

    
เท่ียง  ทานอาหารเท่ียงท่ีตาดร่มไม(้ม้ือท่ี8) ร้านอาหารริมน ้าตก จากนั้นพาท่านไปนัง่เล่นจิบกาแฟท่ีสวนพูนสุขรีสอร์ทท่ี 

อยูท่่ามกลางนาขั้นบนัไดท่ีสวยงาม ชมวิวธรรมชาติท่ีมีสะพานไมมี้สวนดอกไมใ้หท่้านไดเ้ดินหามุมถ่ายภาพ 
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วนัท่ีสาม เท่ียวหลวงพระบาง เมืองท่ีเวลาหมุนชา้ลง    
บ่าย พาท่านออกนอกเมืองไปชมท่ีเท่ียวสุดพิเศษ ตาดฮอ้ยครัว สวนดอกไมก้ลางป่าใหญ่ท่ีท่านจะไดเ้ล้ียงอาหารชา้ง เดิน

ตามเส้นทางธรรมชาติชมป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ ชมการแสดงร าพื้นบา้นยอ้นยคุของทอ้งถ่ิน เก็บภาพสวนดอกไม้
สวยๆจุดเช็คอินเก๋ๆ 

    
 จากนั้นพาท่านเขา้เมืองหลวงพระบาง ชมอาคารบา้นเรือนเก่าๆของเมืองมรดกโลก ชอบจุดไหนบอกไกดใ์หจ้อดรถ

ไดค้รับ หรือถา้หากมีท่านไหนสนใจอยากใส่ชุดพื้นเมืองเท่ียว ไกดจ์ะพาท่านแวะร้านผา้ซ่ิน แลว้ค่อยเขา้เช็คอินท่ี
โรงแรมMuangthong HotelหรือโรงแรมMaison Souvannaphoum Hotel หรือเทียบเท่า 

      
 เม่ือพกัผอ่นเปล่ียนอริยบทและท าธุระส่วนตวัเสร็จแลว้ พาท่านไปทานอาหารค ่า พร้อมชมร าวงยอ้นยคุ 

ร่วมเตน้บาสโลปท่ีร้านกอไผ ่(ม้ือท่ี9) จากนั้นพาท่านไปเดินเท่ียวถนนคนเดิน ชมพร้อมช๊อปป้ิงท่ีตลาดมืด  

    
ตลาดมืดแบ่งง่ายๆเป็น3โซนครับ โซนท่ีหน่ึง ถนนคนเดิน เร่ิมตน้ท่ีส่ีแยกท่ีมีร้านกาแฟอเมซอน ส้ินสุดท่ีสามแยก
หมู่บา้นเจ๊ก สินคา้ท่ีมาขายก็เป็นจ าพวกของฝากของท่ีระลึกแบบแหล่งท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนโซนท่ีสอง คือ ตลาดชน
เผา่ ท่ีจะมีร้านอาหารสไตลส์ตรีทฟู้ต เวทีการแสดงดนตรีและโต๊ะนัง่ทานอาหารไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว และโซนท่ี
สาม คือ ซอยอาหารพื้นเมืองท่ีเป็นตรอกเลก็ๆ ตรงกนัขา้มตลาดชนเผา่ ท่ีน่ีมีอาหารพื้นเมืองราคาถูก 
ขายทั้งแบบใส่ถุงกลบับา้น และส าหรับนัง่กิน เม่ือสมควรแก่เวลาแลว้ น าท่านกลบัไปพกัผอ่นท่ีโรงแรม 
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วนัท่ีส่ี เท่ียวใหค้รบกบัเมืองหลวงพระบาง   
เชา้ รับแสงของวนัใหม่ น าท่านร่วมใส่บาตรกิจกรรมท่ีตอ้งไม่พลาดเม่ือมาท่ีน่ี การตกับาตรขา้วเหนียวในตอนเชา้ท่ี

หลวงพระบาง ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียงัคงสืบทอด
ต่อเน่ืองกนัมายาวนาน โดยการตกับาตรขา้วเหนียวนั้น ชาวบา้นจะฟังเสียงกลองจากทางวดั เป็นสัญญาณบอก
เพื่อใหเ้ตรียมตวัปูเส่ือรอริมทางเดิน ท่ีพระท่านจะบิณฑบาต ส าหรับการแต่งกายผูห้ญิงจะนุ่งผา้ซ่ิน มีผา้เบ่ียงหรือผา้
สไบพาดไหล่ ผูช้ายจะนุ่งกางเกงขายาวและมีผา้พาดเช่นกนั 

    
จากนั้นเดินเท่ียวตลาดเชา้หลวงพระบาง ตลาดท่ีน่ีเปิดตั้งแต่ตี5ถึง10โมงเชา้ เป็นตลาดยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว 
เพราะเตม็ไปดว้ยของพื้นเมืองแปลกๆท่ีชาวบา้นมานัง่ขายกนัเอง เช่น ของมาจากป่า สมุนไพรหายาก ขนมโบราณ 
ผกัท่ีชาวบา้นปลูกเอง ถา้ใครชอบอาหารแบบทอ้งถ่ินตอ้งไม่พลาดของฝากข้ึนช่ือ สาหร่ายแผน่ปรุงรส เห็ดกระดา้ง 
ขนมข้ีหนู แจ่วบอง ผา้ซ่ิน ผา้พาดไหล่ จากนั้นทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม(ม้ือท่ี10) 

    
เม่ือเปล่ียนเส้ือผา้ ท าธุรส่วนตวักนัเสร็จแลว้ พาท่านไปเท่ียวชมบา้นช่างคอ้ง หมู่บา้นหตัถกรรมของชาวลาวดั้งเดิม 
ท่ีมีผลิตภณัฑม์ากมาย ทั้งผลิตภณัฑจ์ากไม ้ผา้ฝ้ายและผา้ไหมทอมือ งานหตัถกรรมของท่ีน่ีเล่ืองช่ือและแตกต่างจาก
ท่ีอ่ืนในเร่ืองดีไซด ์สินคา้ของท่ีระลึกต่างๆท่ีขายในหลวงพระบางลว้นมาจากหมู่บา้นแห่งน้ี ท่านจะไดช้มการทอผา้ 
ชมการท ากระดาษสา รวมถึงการน าไปแปรรูปเป็นส่ิงของเคร่ืองใช ้ของประดบัตกแต่งของฝากของท่ีระลึก 
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 วนัท่ีส่ี  เท่ียวหลวงพระบาง  เก็บความทรงจ าในเมืองมรดกโลก        

เชา้ จากนั้นพาท่านเขา้ชมพระราชวงัเจา้มหาชีวิตแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง ชมเคร่ืองราชบรรณาการท่ีชาวต่างต่างชาติน ามา
ถวายพระมหากษตัริยใ์นสมยัก่อน ต่อดว้ยเก็บตกตลาดเชา้ ซ้ือของฝากของท่ีระลึกกลบัเมืองไทย    

    
จากนั้นน าท่านเขา้ชมวดัเชียงทอง วดัหลวงประจ าราชวงศล์า้นชา้ง วดัแห่งน้ีในสมยัก่อนมีฐานะเป็นวดัประตูเมือง 
เพราะตั้งอยูใ่กลท่้าเทียบเรือซ่ึงเป็นท่ีข้ึนลงเรือของขุนนาง เช้ือพระวงศ ์เจา้มหาชีวิต รวมถึงชาวต่างชาติ ชมความ
งดงามของสิมหรืออุโบสถแห่งวดัเชียงทองท่ีทัว่โลกยกยอ่งใหเ้ป็นเพชรยอดมงกุฎแห่งลา้นชา้ง เอกลกัษณ์ท่ี
ภาคภูมิใจของชาวหลวงพระบาง พาท่านเขา้ชมลายค าท่ีวิจิตรบรรจง แต่ละภาพเล่าเร่ืองพุทธประวติัและต านาน
โบราณของเมืองหลวงพระบาง 

      
จากนั้นเดินไปดา้นหลงั ชมโรงเก็บราชรถไมแ้กะสลกัปิดทองของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์พระมหากษตัริยข์อง
เมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง ท่ียงัคงเหลือใหช้มเพียงแห่งเดียว 

      
เท่ียง ทานอาหารเท่ียงอร่อยๆ ท่ีร้านผามไซ ในบรรยากาศริมแม่น ้าคาน(ม้ือท่ี11) จากนั้นพาท่านไปนัง่เล่น 

จิบกาแฟและชิมเบเกอร์ร่ีท่ีร้านซูริก ร้านน้ีนอกจากบรรยากาศจะน่านัง่แลว้ ขนมยงัสดใหม่หอมอร่อยมากครับ 
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วนัท่ีส่ี  เท่ียวเวียงจนั เก็บภาพความประทบัใจและเดินทางกลบัโดยสวสัด์ิภาพ 
บ่าย น าคณะเดินทางไปท่ีสถานีรถไฟหลวงพระบาง นัง่รถไฟชมวิวผา่นเมืองกาสี เมืองวงัเวียง บริเวณน้ีคือเส้นทางท่ีสวย

ท่ีสุดของประเทศลาวตอนเหนือ เวลาเดินทางทั้งส้ินประมาณ2ชัว่โมง ก่อนจะถึงนครหลวงเวียงจนั 

    
 อ าลานครหลวงเวียงจนั เดินทางมาท่ีด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย  แวะช๊อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีดิวต้ีฟรี 

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีทั้งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ขนมขบเค้ียว ช๊อกโกแลต็ ชา กาแฟและอีกมากมาย 

    
จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้าโขงเขา้สู่จงัหวดัหนองคาย ทานอาหารว่างในรถเพื่อเดินทางต่อไปยงัสนามบิน
นานาชาติอุดรธานี นัง่เคร่ืองกลบัมายงัสนามบินดอนเมืองกลบัภูมิล าเนาโดยสวสัด์ิภาพพร้อมกบัภาพความ
ประทบัใจ 
 
 
 
 

 
 



 

 
      อตัราค่าบริการรวม  
-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพอุดรพร้อมคณะ (กรณีท่ีเป็นแพค็เกจรวมตัว๋เคร่ืองบิน) 
-ค่าภาษีสนามบิน ค่ากระเป๋าสัมภาระ15kg (กรณีท่ีเป็นแพค็เกจรวมตัว๋เคร่ืองบิน) 
-ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
-ค่าโรงแรมท่ีพกัท่ีระบุในโปรแกรม พกัหอ้งละ2ท่าน 
-ค่าจา้งหวัหนา้ทวัร์ไทย ไกดท์อ้งถ่ิน ผูช่้วยไกด ์สตาร์ฟ 
-ค่ารถไฟ-ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่ีท่องท่ีท่องเท่ียวในโปรแกรม 
-ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆและกิจกรรมท่ีระบุอยูใ่นรายการ  
-ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละหน่ึงลา้นบาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 
          อตัราค่าบริการไม่รวม  
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ค่าโทรศพัท ์ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมพิเศษ  
-ค่าเคร่ืองด่ืม ขนม เบเกอร์ร่ีท่ีร้านกาแฟหรือร้านคาเฟ่ต ์
-ค่ารถรับส่งนอกสถานท่ี นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียวปกติ  
-ค่าทริปทีมงาน สตาฟ มคัคุเทศก ์คนขบัรถ1,000บาทต่อท่าน 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% (กรณีขอใบก ากบัภาษี) 
       ขอ้มูลการท่องเท่ียว  
-การเขา้พกัหอ้งพกัท่ีโรงแรม กรุณาแจง้สเป็คก่อนเดินทาง เพื่อทีมงานจะไดเ้ตรียมใหท่้านไดต้ามตอ้งการ  
-หากท่านใดตอ้งการอาหารแบบไหนเป็นพิเศษ กรุณาแจง้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย7วนั  
-เง่ือนไขการใหบ้ริการ  เท่ียวบิน ราคาแพค็เกจและรายการท่องเท่ียว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
                                                               เอกสารประกอบการเดินทาง 
-พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใชง้านไดอี้กมากกวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
-เอกสารยนืยนัการฉีดวคัซีนทุกยีห่้อทุกสูตรครบ2เขม็หรือพาสปอร์วคัซีน(ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชแ้ลว้) 
          การช าระเงินและการจองทวัร์ 
-ช าระเงินมดัจ าตามท่ีตกลง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางตามท่ีตกลง 
-ธนาคารไทยพานิชย ์เลขท่ีบญัชี407-906755-4 ช่ือบญัชี นาย สิริพงษ ์ทิพยส์ังวาลย ์
-ช่องทางการจอง ติดต่อ 
บริษทั ไชยนารายณ์ ทราเวล จ ากดั(ลาว) ใบอนุญาตเลขท่ี 051/ ຖວທ,ອດຊ 
บริษทั ไชยนารายณ์ โกลเบ้ิล จ ากดั ใบอนุญาตเลขท่ี21/01012 
-ไลน์ไอดี @chainarai เบอร์โทรศพัท ์063 5599 896,092 891 2277 
-รายละเอียดการเดินทาง เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะอพัเดทแจง้ทุกท่านเป็นระยะ เพื่อใหไ้ดเ้ตรียมตวั 


