
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  ก.พ. - พ.ค. 62      NOK AIR / LION AIR 

วนัแรก กรงุเทพฯ – อดุร – หนองคำย – เวยีงจนัทน ์– วงัเวยีง 

04.30 น. พรอ้มกันสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 ประต ู14 
เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์เจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

05.55 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัอดุรธาน ีดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9200 (05.55-07.00)     
07.00 น. ถงึสนามบนิอดุรน าทา่นขึน้รถปรับอากาศ น าทา่นรับประทานอาหารเชา้ ณ.หอ้งอาหารโรงแรม 

หลังจากนัน้ออกเดนิทางสูด่า่นจังหวดัหนองคาย น าทา่นกราบขอพรพระใสซึง่เป็นพระพทุธรปูที่
มคีวามศักสทิธ ์คูเ่มอืงหนองคาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารออกเดนิทางสู ่ดา่นพรมแดนจังหวัด
หนองคาย  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
ไทย-ลาว ขา้มสะพานมติรภาพ และออกเดนิทาง 
มุง่หนา้สู ่เมอืงเวยีงจนัทน ์

13.00 น. เดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงวงัเวยีง เมอืงตากอากาศ 
ที ่ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่ว บนความเป็น 
ธรรมชาตแิละวถิธีรรมชาตทิีม่เีสน่ห ์เชญิชวนให ้
ใครตอ่ใครอยากมาองิแอบแนบชดิธรรมชาตทิีน่ี ่

16.00 น. เขา้ทีพั่ก........วงัเวยีง  จากนัน้พักผอ่นตามอัธ 
ยาศัย ทกุทา่นสามารถ เลอืกเลน่กจิกรรมทางน ้า 
ได ้อาทเิชน่ ลอ่งเรอืชมธรรมชาต,ิ ลอ่งหว่งยาง, 
 ลอ่งเรอืคายัค ฯลฯ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีโ่รงแรม (3) หลังอาหาร พักผอ่นตามอัธยาศัย 



วนัทีส่อง วงัเวยีง – เข ือ่นน ำ้งมึ – เวยีงจนัทน ์– ประตชูยั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม (4) หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
08.00 น. เขา้ชม ถ ำ้จงั ซึง่เป็นถ ้าทีส่วยงามทีส่ดุของวังเวยีง ท่านจะไดส้ัมผัสถงึอากาศทีเ่ย็นฉ ่า และมี

หนิงอก หนิยอ้ยรปูรา่งแปลกๆๆอกีมากมายหลังจากนัน้ออกเดนิทาง 
12.00น. เดนิทางถงึ เขือ่นน ำ้งมึ รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ.รา้นอาหาร หลังจากนัน้น าท่านเทีย่ว

ชมเขืน่น ้างมึ เขือ่นนี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2515 มลีักษณะเป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ กักเก็บ
น ้าในล าน ้างมึเอาไว ้ เขือ่นน ้างมึแหง่นี้สามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดใ้นปรมิาณทีม่ากพอส าหรับ
ใชใ้นนคร เวยีงจันทน ์และยังมเีหลอืพอสง่ออกมาขายทางฝ่ังไทย การสรา้งเขือ่นน ้างมึตอ้งเสยี
พืน้ทีป่่าไปประมาณ 250 ตารางกโิลเมตร ภายในเขือ่นน ้างมึมเีกาะเล็กเกาะนอ้ยกระจัดกระจาย
อยูห่ลายรอ้ยเกาะ ไดเ้วลออกเดนิทางสูเ่มอืงเวยีงจันทน ์

17.00น. น าทา่นเขา้พัก โรงแรม เก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก หลังจากนัน้น าทา่นออกเดนิทาง 
18.00น. รับประทานอาหารเย็น(6) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารชม อนสุำวรยีป์ระตชูยั สถาปัตยกรรมผสม

ระหวา่ง “ลาวลา้นชา้งฝร่ังเศส” ยามค ่าคนื ไดเ้วลาน าท่านกลับเขา้ทีพั่กๆผอ่นตามอัธยาศัยหรอื
เลอืกเทีย่วบารร์ าวง 

วนัทีส่ำม เวยีงจนัทน ์– พระธำตหุลวง – หอพระแกว้ – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- อดุร - กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม (7) หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
08.00น. น าท่านนมัสการเจา้แมห่ลักเมอืง  หรอื  เจา้แมศ่รเีมอืง ณ  วดัศรเีมอืง ซึง่เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิม์ ี

คนลาว-ไทย  และชาวตา่งประเทศไปสักการบชูา กราบไหวเ้พือ่เป็นสริมิงคล ชมอนุสำวรยีเ์จำ้
ศรสีวำ่งวงศ ์เจา้มหาชวีติองคส์ดุทา้ยของประเทศลาว ชม พพิธิภณัฑห์อพระแกว้  ทีค่รัง้หนึง่
เคยเป็นทีป่ระดฐิานของพระแกว้มรกตกอ่นจะถูกอัญเชญิมาไวท้ีก่รุงธนบรุ ีชมตน้แบบศลิปะของ
วัดพระแกว้ ศลิาจารกึสลักประวัตแิละวชิาการต่าง ๆ ดว้ยอักษรลาวนอ้ยบรรพบุรุษภาษาไทย
อสีาน นมัสการพระธำตุหลวง  บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงาม
ทีส่ดุของลาว ชม และเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่ลำดหนองดว้ง (ตลาดจนี)  จ าหน่ายสนิคา้ราคาถูกจาก
ประเทศจนีมากมาย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (8)ณ.รา้นอาหาร หลังอาหาร ออกเดนิทางมุง่หนา้สูส่ะพานมติรภาพ
ลาว-ไทยผา่นพธิกีารลาว หลังจากนัน้และยังมโีอกาส SHOPPING ทีร่ำ้นคำ้ปลอดภำษทีีด่า่น 
สปป.ลาว อกีรอบ หลังจากนัน้ออกเดนิทางสูส่นามบนิอดุรธาน ี   

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(9) ณ รา้นอาหาร  
19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิจังหวัดอดุรธาน ีน าทา่นเช็คอนิทีเ่คา้ทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์
21.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9219 
22.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

............................................. 
 
อตัตรำคำ่บรกิำร 
                                                 

 
 

*** ต้องการเดนิทางช่วง ศุกร์ , เสาร์   เพิม่ท่านละ 2,000  บาท*** 
เอกสำรทีต่อ้งใช ้ : 
            พำสปอรต์ทีม่อีำยใุชง้ำนไดไ้มต่ ำ่กวำ่  6  เดอืน  
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ ่/ เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่10-12/24-26 ก.พ. 62 , 3-5/10-12/17-

19/24-26 ม.ีค. 62 , 31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 62 , 

21-23/28-30 เม.ย. 62 , 12-14 พ.ค. 62 

11,999 
2,500 

วนัที ่17-19 ก.พ. 62 12,999 



อตัรำคำ่บรกิำรวม   -  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-อดุร-กรงุเทพฯ 
- คา่รถตูป้รับอากาศ   -  คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        
- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม     - คา่ทอ่งเทีย่วประเทศลาว  
- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)  -  มัคคเุทศก ์      
- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อตัรำนีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขกำรจอง -  มดัจ ำ 5,000 บำท / ทำ่น สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นวนัเดนิทำง 15 วนั 
- กรณียกเลกิกำรเดนิทำง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็ม
จ านวนแลว้ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็น
ทัวรร์าคาพเิศษ 
- กรณีทีม่กีำรจองต ำ่กวำ่ 8 ทำ่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดย
จะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมำยเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
 ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  

 
 

*** คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 300 บำท ตลอดกำรเดนิทำง *** 
 
 
 
 
 
 
 


