
 
  
  
   

         

 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
รายละเอยีดการเดนิทาง ก.พ. - พ.ค. 62                                                                         PHD-NE7F                                                                                       
วนัแรก          กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– ทะเลบวัแดง – วดัพระธาตบุงัพวน – วดัผาตากเสือ้ – หนองคาย  

04.30 น.     สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 
ประต ู14 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทพับบลคิ ฮอ
ลเิดยค์อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

05.55 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัอดุรธาน ีดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9200 
07.00 น. ถงึสนามบนิจังหวัดอุดรธานี น าท่านสมาชกิเดนิทางสูอ่ าเภอกมุภวาปี

โดยรถตูป้รับอากาศ VIP แวะรับประทานอาหารเชา้(1) ณ รา้นอาหาร 
10.00 น. น าท่านลงเรือชมทะเลบวัแดงอันกวา้งใหญ่ไพศาลดอกบัวแดงจะ

บานสะพร่ังในชว่งเชา้ตรู่จนถงึเทีย่งวันบานเต็มทอ้งน ้าสดุลูกหูลูกตา 
พรอ้มกับถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) ณ.รา้นอาหาร 
13.00 น. น าทานเดนิทางสูว่ดัพระธาตบุงัพวน ไหวพ้ระธาตบุังพวนพระธาตุ

ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงหนองคาย ชมสตัตมหาสถานโบราณครบ 7 สิง่ 
หนึง่ในเดยีวในโลก  

14.30 น. น าทา่นเดนิทางสูว่ดัผาตากเสือ้ ซึง่เป็นวดัทีม่ทีวิทัศนส์วยงาม มอง
จากผาลงมามองเห็นความเป็นอยูข่องชาวไทยลาว ชว่งฤดหูนาวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับเกร็ด
พญานาครมิโขง ทีส่ะทอ้นแสงอาทติยไ์ดอ้ยา่งสวยงามมาก 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(3)รา้นอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพั่กพนัลา้นบทูคิหรอืเทยีบเทา่พักผอ่นตาม
อัธยาศัย 



วนัทีส่อง กรงุเทพฯ – อดุร – หนองคาย – เวยีงจนัทน ์– วงัเวยีง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4) ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง น า
ทา่นกราบขอพร พระใส ซึง่เป็นพระพทุธรปูทีม่คีวามศักสทิธ ์คูเ่มอืงหนองคายหลังจากนัน้ออก
เดนิทางสู ่ดา่นพรมแดนจังหวดัหนองคาย  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงไทย-ลาว ขา้มสะพาน
มติรภาพ และออกเดนิทาง มุง่หนา้สู ่เมอืงวงัเวยีง 

12.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงวงัเวยีง เมอืงตากอากาศ 

ที ่ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่ว บนความเป็น 
ธรรมชาตแิละวถิธีรรมชาตทิีม่เีสน่ห ์เชญิชวนให ้
ใครตอ่ใครอยากมาองิแอบแนบชดิธรรมชาตทิีน่ี ่
รับประทานอาหารกลางวนั (5) ณ.รา้นอาหาร  

14.00 น. น าชม ถ า้จงั ซึง่เป็นถ ้าทีส่วยงามทีส่ดุของวงัเวยีง 
ทา่นจะไดส้มัผัสถงึอากาศทีเ่ย็นฉ ่า และมหีนิงอก  
หนิยอ้ยรปูรา่งแปลกๆๆอกีมากมาย 

16.00 น. เขา้ทีพั่ก ทวสีขุ วงัเวยีง หรอืเทยีบเทา่  
จากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย ทกุทา่นสามารถ  
เลอืกเลน่กจิกรรมทางน ้า ได ้อาทเิชน่ ลอ่งเรอืชม 
ธรรมชาต,ิ ลอ่งหว่งยาง, ลอ่งเรอืคายัค ฯลฯ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีโ่รงแรม (6) หลังอาหาร  
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม วงัเวยีง  – เวยีงจนัทน ์– ประตชูยั – พระธาตหุลวง – ดวิต ีฟ้ร ี– อดุร – กรงุเทพฯ 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม (7) หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง สูเ่มอืงเวยีงจันทน ์
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.หอ้งอาหาร 
13.00น. น าชมอนุสาวรยีป์ระตูชยั สถาปัตยกรรมผสมระหว่าง “ลาวลา้นชา้งฝร่ังเศส” และน าท่าน

นมัสการ พระธาตุหลวง  บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงามทีสุ่ด
ของลาว หลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งหนา้สู่สะพานมิตรภาพลาว-ไทยผ่านพิธีการลาว 
SHOPPING ทีร่า้นคา้ปลอดภาษทีีด่า่น สปป.ลาว 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 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 

เอกสารทีต่อ้งใช ้ : พาสปอรต์ทีม่อีายใุชง้านไดไ้มต่ า่กวา่  6  เดอืน 

 อตัราคา่บรกิาร       

                                                     *** ต้องการเดนิทางช่วง ศุกร์ , เสาร์   เพิม่ท่านละ 2,000  บาท*** 
อตัราคา่บรกิารวม   -  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-อดุร-กรงุเทพฯ 

- คา่รถตูป้รับอากาศ     -  คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        
- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม      - คา่ทอ่งเทีย่วประเทศลาว  
- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)            - มัคคเุทศกด์แูลการเดนิทาง       
- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 
- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง -  มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก พกัเดี่ยว 
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 

 
  
 

2,000 วนัที ่17-19 ก.พ. 62 12,999 



- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็ม
จ านวนแลว้ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวร์
ราคาพเิศษ 
- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะ
คนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
 ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  

 

  *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 500 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


