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       หลวงพระบาง-หนองเขียวเมืองงอยใหม่-วงัเวยีง-เวียงจนั4วนั3คืน (LC112)

 
วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพ-อุดรธานี-นครหลวงเวียงจนั-วงัเวียง  
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  เท่ียววงัเวียง สนุกต่ืนเตน้ท่ีแม่น ้าซอง  สะพานสีฟ้า บลูลากูน        
เท่ียง  เขา้สักการะพระธาตุหลวงท่ีมีต านานวา่ หลงัจากสร้างพระธาตุพนมพระเจา้จนัทบุรีประสิทธิศกัด์ิ ผูค้รองเวียงจนัได้

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองราชคฤหไ์วท่ี้น่ี ทางดา้นหนา้ของพระธาตุหลวง ก็ยงัมีบ่อพญานาค สถานท่ี
ท่ีเช่ือวา่เป็นประตูสู่เมืองบาดาล ท่ีวา่กนัวา่มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ ท่ีค าชะโนด ท่ีพระธาตุด าและท่ีพระธาตุหลวง 

     
บ่าย นัง่รถตูน้ าท่านเดินทางจากนครหลวงเวียงจนัโดยเส้นทางด่วนลาว-จีน เขา้สู่เมืองวงัเวียง ตลอดระยะเวลาหน่ึง

ชัว่โมงคร่ึง ท่านจะไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยป่าไม ้หมู่บา้นทอ้งถ่ินและภูเขาหินปูน 
ทางด่วนสายน้ีเพิ่งตดัใหม่ ไม่ตอ้งข้ึนเขา ใชเ้ส้นทางลอดอุโมงคแ์ทนเส้นทางเดิม สะดวกมากครับ 

    
 เม่ือถึงเมืองวงัเวียง พาท่านขา้มฝ่ังแม่น ้าซองไปเท่ียวบลูลากูน2 สระน ้าใสสะอาดสีเขียวเทอร์คอยส์ท่ีอยูริ่มหนา้ผา 

เลือกมุมท่ีใช่ เก็บภาพสวยๆไดต้ามความชอบเลยครับ มีทั้งล าธาร สะพานไมฝึ้กทรงตวั มุมกระโดดน ้า 
มุมพกัผอ่นริมสระ มุมถ่อแพกลางน ้า ท่ีน่ีนกัท่องเท่ียวไม่ค่อยพลุกพล่าน ยงัเป็นธรรมชาติอยูม่ากๆ 

      
เยน็ ไปท่ีสะพานสีฟ้าท่ีเท่ียวแห่งใหม่ ท่ีน่ีมีกิจกรรมทั้งท่ีเล่นน ้า มีมุมสวยๆใหถ่้ายภาพ มีกิจกรรมลอดห่วงยางท่ีถ ้านอน 

มีถ ้านางฟ้า ถ ้าหินปูนท่ีสวยงามอากาศเยน็สบาย จากนั้นน าท่านล่องเรือหางยาวชมธรรมชาติสองฝ่ังแม่น ้าซอง 

    
ค ่า  เขา้ท่ีพกัPm HotelหรือThavisouk RiverSide หรือเทียบเท่า ทานอาหารท่ีดาดฟ้าโรงแรมพิมเมืองหรือร้านพูอ่างค า 

(ม้ือท่ี2) เดินเล่นต่อท่ีถนนคนเดิน จากนั้นน าท่านกลบัพกัผอ่น ท่านท่ีจะตะลุยราตรี มีร้านแนะน า เช่น ซากุระบาร์ 
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วนัท่ีสอง เท่ียววงัเวียง-หลวงพระบาง เปิดประสบการณ์นัง่รถไฟชมธรรมชาติเมืองลาว 
เชา้ อรุณสวสัด์ิรับวนัใหม่ ชมธรรมชาติยามเชา้ของวงัเวียง ท่ีมีภูเขาหินปูนอยูล่อ้มรอบ ทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม(ม้ือท่ี3) 

             
เก็บสัมภาระน าท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟวงัเวียง สัมผสัประสบการณ์ใหม่กบัรถไฟสายแรกท่ีเช่ือมจีนกบั
อาเซ่ียน มุ่งหนา้เขา้สู่เมืองมรดกโลก ท่านจะไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์ท่ีงดงาม ผา่นอุโมงคข์า้มแม่น ้า ผา่นหมูบ่า้นชมทุ่ง
นาป่าเขาท่ีสวยงามไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจไดต้ลอดระยะเวลาประมาณ60นาที  

    
เม่ือถึงหลวงพระบาง น 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 เรียกบริเวณน้ีวา่ กวางสี หมายถึง กวางหนุ่มท่ีเขาเพิ่งเร่ิมงอก  

    
เท่ียง  ทานอาหารเท่ียงท่ีตาดร่มไม(้ม้ือท่ี4) ร้านอาหารริมน ้าตก จากนั้นพาท่านไปนัง่เล่นจิบกาแฟท่ีสวนพูนสุข รีสอร์ทท่ี 

อยูท่่ามกลางนาขั้นบนัไดท่ีสวยงาม ชมวิวทุ่งนา ท่ีมีสะพานไม ้มีสวนดอกไมใ้หท่้านไดเ้ดินหามุมถ่ายภาพ 
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วนัท่ีสอง เท่ียวหลวงพระบาง เมืองท่ีเวลาหมุนชา้ลง    
บ่าย  พาท่านเขา้เมืองหลวงพระบาง ชมอาคารบา้นเรือนเก่าๆของเมืองมรดกโลก ชอบจุดไหนบอกไกดใ์หจ้อดรถไดค้รับ 

หรือถา้หากมีท่านไหนสนใจอยากใส่ชุดพื้นเมืองเท่ียว ไกดจ์ะพาท่านแวะร้านผา้ซ่ิน แลว้ค่อยเขา้เช็คอินท่ีโรงแรม 
Maison Souvannaphoum HotelหรือโรงแรมTreasure Hotel Laos หรือเทียบเท่า 

      
 จากนั้นพาท่านเขา้ชมพระราชวงัเจา้มหาชีวิตแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง ชมเคร่ืองราชบรรณาการท่ีชาวต่างต่างชาติน ามา

ถวายพระมหากษตัริยใ์นสมยัก่อน ต่อดว้ยเก็บตกตลาดเชา้ ซ้ือของฝากของท่ีระลึกกลบัเมืองไทย    

    
น าท่านเขา้ชมวดัเชียงทอง วดัหลวงประจ าราชวงศล์า้นชา้ง วดัแห่งน้ีในสมยัก่อนมีฐานะเป็นวดัประตูเมือง เพราะ
ตั้งอยูใ่กลท่้าเทียบเรือซ่ึงเป็นท่ีข้ึนลงเรือของขนุนาง เช้ือพระวงศ ์เจา้มหาชีวิต รวมถึงชาวต่างชาติ ชมความงดงาม
ของสิมหรืออุโบสถแห่งวดัเชียงทองท่ีทัว่โลกยกยอ่งใหเ้ป็นเพชรยอดมงกุฎแห่งลา้นชา้ง เอกลกัษณ์ท่ีภาคภูมิใจของ
ชาวหลวงพระบาง พาท่านเขา้ชมลายค าท่ีวิจิตรบรรจง แต่ละภาพเล่าเร่ืองพุทธประวติัและต านานโบราณของเมือง
หลวงพระบาง 

      
จากนั้นเดินไปดา้นหลงั ชมโรงเก็บราชรถไมแ้กะสลกัปิดทองของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์พระมหากษตัริยข์อง
เมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง ท่ียงัคงเหลือใหช้มเพียงแห่งเดียว 
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วนัท่ีสอง เท่ียวหลวงพระบาง ตะลุยราตรีเท่ียวใหสุ้ด  
เยน็ พาท่านข้ึนชมภูสี ภูสีหรือภูเขาของพระฤษี เดิมช่ือวา่ ภูสรวง เม่ือมีฤษีมาอาศยัอยู ่ชาวบา้นจึงเรียกวา่ภูสี สมยัก่อน

ท่ีน่ีเป็นท่ีใชใ้นการย  ่ากลองบอกโมงยาม โดยจะตีกลองทุก1ชัว่โมงจากหอกลองหรือจะตีเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น 
ไฟไหม ้น ้าท่วม มีขา้ศึกศตัรูเขา้มาบุกรุก ขา้งบนน้ีท่านจะมองเห็นน ้าโขงท่ีทอดสุดยาวสายตา เห็นแม่น ้าคานท่ี
ลอ้มรอบดว้ยบา้นเรือนเก่าๆ กล่าวกนัวา่ ถา้มาแลว้ไม่ไดข้ึ้นพูสี เท่ากบัวา่มาไม่ถึงหลวงพระบาง  

      
 พาท่านไปทานอาหารค ่า พร้อมชมร าวงยอ้นยคุ ร่วมเตน้บาสโลปท่ีร้านกอไผ ่(ม้ือท่ี5)ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ท่ีมีการ

แสดงน่ารักๆของพนกังานตอ้นรับ ใหทุ้กท่านอ่ิมอร่อยพร้อมกบัใกลชิ้ดกบัเมืองหลวงพระบางมากข้ึนครับ 

    
จากนั้นพาท่านไปเดินเท่ียวถนนคนเดินชมพร้อมช๊อปป้ิงท่ีตลาดมืด ตลาดมืดแบ่งง่ายๆเป็น3โซนครับ โซนท่ีหน่ึง 
ถนนคนเดิน เร่ิมตน้ท่ีส่ีแยกท่ีมีร้านกาแฟอเมซอน ส้ินสุดท่ีสามแยกหมู่บา้นเจ๊ก สินคา้ท่ีมาขายก็เป็นจ าพวกของฝาก
ของท่ีระลึกแบบแหล่งท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนโซนท่ีสอง คือ ตลาดชนเผา่ ท่ีจะมีร้านอาหารสไตลส์ตรีทฟู้ต 
เวทีการแสดงดนตรีและโต๊ะนัง่ทานอาหารไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว และโซนท่ีสาม คือ ซอยอาหาร
พื้นเมืองท่ีเป็นตรอกเลก็ๆ ตรงกนัขา้มตลาดชนเผา่ ท่ีน่ีมีอาหารพื้นเมืองราคาถูก ขายทั้งแบบใส่ถุงกลบับา้น 
และส าหรับนัง่กิน เม่ือสมควรแก่เวลาแลว้ น าท่านกลบัไปพกัผอ่นท่ีโรงแรม 
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วนัท่ีสาม เท่ียวหลวงพระบาง สโลไลฟ์กบัเมืองมรดกโลก ไปต่อท่ีหนองเขียว 
เชา้  รับแสงของวนัใหม่ น าท่านร่วมใส่บาตร กิจกรรมท่ีตอ้งไม่พลาดเม่ือมาท่ีน่ี 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(ม้ือท่ี6) 

    
จากนั้นกลบัไปทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม(ม้ือท่ี6) ท าธุรส่วนตวัตามอธัยาศยั เตรียมตวัไปเมืองหนองเขียว 
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วนัท่ีสาม  เท่ียวหนองเขียว เมืองงอยใหม่ สัมผสัธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิกบัวิถีชนบท      
เชา้ เก็บสัมภาระเพื่อนัง่รถตูเ้ดินทางออกจากเมืองหลวงพระบาง เพื่อไปเท่ียวเมืองหนองเขียวหรือเมืองงอยใหม่กนัต่อ 

เส้นทางน้ีเราจะใชเ้วลาเดินทางประมาณ3-4ชัว่โมง แวะชมวิวทิวทศัน์ระหวา่งทางท่ีเข่ือนน ้าอู เข่ือนผลิต
กระแสไฟฟ้า ท่ีจะมีจุดชมวิวสวยงามตลอดเส้นทาง 

     
เท่ียง ทานอาหารเท่ียงท่ีร้านเอเชีย(ม้ือท่ี7) ร้านอาหารท่ีตบแต่งอยา่งดี บรรยากาศกวา้งขวางเพื่อรองรับนกัเดินทาง  

    

บ่าย เดินทางต่อบนถนนท่ีเรียบแม่น ้าอู บางคร้ังก็ผา่นหมู่บา้น ผา่นอ าเภอเลก็ๆ ชอบตรงไหนจอดแวะไดเ้ลยครับ ถนนท่ีน่ี
บรรยากาศสองขา้งทางยงัเป็นธรรมชาติ เหมาะแก่การลงไปถ่ายรูป 

     
 หนองเขียวกบัเมืองงอยเป็นเมืองคู่แฝด สมยัก่อนเมืองอยเป็นเมืองเก่าแก่ริมน ้ าอูตอนกลาง ต่อมาไดมี้การตดัถนน

มาถึงหนองเขียวใกลก้บัท่ีตั้งของสะพาน บริเวณท่ีถนนตดัใหม่เลยกลายเป็นชุมชน ท่ีมีชาวบา้นจากเมืองงอย ยา้ยมา
ตั้งบา้นเรือนจนกลายเป็นหมู่บา้นใหม่  
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วนัท่ีสาม  เท่ียวหนองเขียว เมืองงอย เมืองชิวๆสไตลเ์ดิมๆสบายๆ       
บ่าย  ถึงเมืองหนองเขียว เช็คอินท่ีโรงแรมผาชา้ง รีสอร์ทหรือเทียบเท่า ท าธุระส่วนตวัเม่ือถึงเวลานดัหมาย น าท่านเดิน

เท่ียวสัมผสัวิถีชีวิตของชาวลาวตามชนบท ในหมู่บา้นหนองเขียวหรือเมืองงอยใหม่  

     
 พอแดดร่มลมตกแลว้น าท่านไปท่ีริมแม่น ้าอู ออกก าลงักายพายเรือคายคับริเวณใตส้ะพานหนองเขียวหรือท่านไหน

นัง่เรือหางยาวเพื่อส ารวจตามล าน ้า ก็ตามท าไดอ้ธัยาศยัครับ(กิจกรรมพิเศษไม่อยูใ่นแพค็เกจ)  

     
เยน็ น าท่านไปออกก าลงัขากนัต่อ ข้ึนไปเท่ียวจุดชมวิวผาชมนาง เนินเขาเลก็ๆ ขา้งบนน้ีเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินท่ี

สวยมากๆ จนใครท่ีไดม้าหนองเขียวจะตอ้งไม่พลาดท่ีจะข้ึนมาเท่ียวชม นอกจากน้ีเอกชนผูดู้แลสถานท่ี ยงัมีบริการ
เคร่ืองด่ืม อาหาร หมูจุ่ม หมูกระทะ พร้อมจุดกางเตน้ทส์ าหรับนกัท่องเท่ียวอีกดว้ยครับ  

     
 แสงแดดอ่อนๆลมเยน็ๆทานอาหารม้ือพิเศษ(ม้ือท่ี8)ร่วมกนัล่องเรือชมสายน ้ า พร้อมชิมเมนูเด็ดของท่ีน่ี คือ ปลา

แม่น ้าท่ีจะน ามาท าหลากหลายเมนูทั้งทอด ลวกจ้ิมและตม้ย  า นอกจากน้ีเมนูผกัท่ีน่ียงัสดมากๆ 

       
 อ่ิมอร่อยกนัแลว้ กลบัเขา้พกัผอ่นท่ีโรงแรม หรือท่านไหนอยากท่องราตรีท่ีหนองเขียวก็จะมีร้านอาหารและบาร์

เลก็ๆ ส าหรับบริการนกัท่องเท่ียวเปิดอยูห่ลายแห่ง สามารถเดินเลือกนัง่ไดต้ามอธัยาศยัครับ 
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วนัท่ีส่ี  สูดอากาศใหเ้ตม็ปอด เสน่ห์ท่ีเรียบง่ายของเมืองงอย-หนองเขียว      
เชา้  อรุณสวสัด์ิรับวนัใหม่กบัสายหมอกและอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เดินเล่นตามอธัยาศยัในตอนเชา้ ชมความงามของแม่น ้าอู 

         
 ไปเดินชมตลาดบา้นหนองเขียว ตลาดทอ้งถ่ินของท่ีน่ีเตม็ไปดว้ยผกัสดๆ อาหารป่า สัตวแ์ปลกๆ สมุนไพรหายาก

และของใชท่ี้เม่ือเห็นแลว้ตอ้งถามแม่คา้ใหห้ายสงสัยวา่มนัคืออะไร ท่านไหนจะซ้ืออาหารทอ้งถ่ินไปลองชิมก็
สามารถซ้ือไดต้ามชอบเลยครับ เพราะเราจะกลบัไปทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมกนัต่อ(ม้ือท่ี9) 

     
 เก็บสัมภาระน าท่านข้ึนรถตูเ้พื่อเดินทางกลบัหลวงพระบาง ระหวา่งทางชมทศันียภ์าพของป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ของ

เมืองลาวภาคเหนือท่ียงัอนุรักษไ์วไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ในสมยัก่อนการจะมาเมืองงอยหนองเขียวน้ีจะตอ้งนัง่เรือจาก
ปากน ้าอูล่องข้ึนมาเท่านั้น ปัจจุบนัมีถนนตดัผา่นท าใหท้ าใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสสัมผสัเมืองตามล าน ้าอูง่ายข้ึน 

เท่ียง ทานอาหารเท่ียงอร่อยๆ ท่ีร้านผามไซ ในบรรยากาศริมแม่น ้าคาน(ม้ือท่ี10) จากนั้นพาท่านไปนัง่เล่น 
จิบกาแฟและชิมเบเกอร์ร่ีท่ีร้านซูริก ร้านน้ีนอกจากบรรยากาศจะน่านัง่แลว้ ขนมยงัสดใหม่หอมอร่อยมากครับ 

    
    

บ่าย น าคณะเดินทางไปท่ีสถานีรถไฟหลวงพระบาง นัง่รถไฟชมวิวผา่นเมืองกาสี เมืองวงัเวียง บริเวณน้ีคือเส้นทางท่ีสวย
ท่ีสุดของประเทศลาวตอนเหนือ เวลาเดินทางทั้งส้ินประมาณ2ชัว่โมง ก่อนจะถึงนครหลวงเวียงจนั 
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วนัท่ีส่ี  เท่ียวเวียงจนั เก็บภาพความประทบัใจและเดินทางกลบัโดยสวสัด์ิภาพ 
บ่าย เดินทางถึงนครหลวงเวียงจนั เปล่ียนพาหนะจากรถไฟเป็นรถตู ้ถา้มีเวลาเพียงพอน าท่านเท่ียวต่อในสถานท่ีส าคญั

ของนครหลวงเวียงจนัตามเวลาท่ีเหมาะสม เช่น หอพระแกว้ สวนพระ เวียงจนัเซนตเ์ตอร์ 

    
หอพระแกว้ถูกสร้างข้ึนตามรับสั่งของพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช หลงัยา้ยเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาท่ีเวียงจนั 
เพื่อใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระแกว้มรกต ท่ีไดอ้ญัเชิญมาจากนครเชียงใหม่ ต่อมาพระแกว้มรกตไดป้ระดิษฐานท่ีน่ี
เป็นเวลากวา่ 200 ปี จนกระทัง่กองทพัสยามเขา้มา เจา้พระยาจกัรีซ่ึงต่อมาคือรัชกาลท่ี1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้
อญัเชิญยา้ยพระแกว้มรกตจากนครหลวงเวียงจนัไปไวท่ี้กรุงธนบุรี(โปรแกรมเสริมเม่ือมีเวลาในการท่องเท่ียว)  

     

    
จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้าโขงเขา้สู่จงัหวดัหนองคาย ทานอาหารว่างในรถเพื่อเดินทางต่อไปยงัสนามบิน
นานาชาติอุดรธานี นัง่เคร่ืองกลบัมายงัสนามบินดอนเมืองดว้ยสายการบินนกแอร์ กลบัภูมิล าเนาโดยสวสัด์ิภาพ
พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

 
      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 ์คนขบัร1,000บาทต่อท่าน 
-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 เพื่อใหไ้ดเ้ตรียมตวัระยะ เพื่อใหไ้ดเ้ตรียมตวั 


