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เปิดประสบการณใ์หม่ๆ กับรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 อิสานมรรคา และรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ 

หนองคาย-ทา่นาแล้ง(สปป.ลาว) เพ่ือสัมผัสบ้านใกล้เรือนเคียงสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง  หรือเมืองเชียงทอง เป็น

อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี   เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระ

เจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2838 ทั้งในเรื่องส่ิงปลูกสร้าง 

ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรม เป็นเมืองเลก็ๆ ในหุบเขาที่ยังคงกล่ินอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้อย่าง

ครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริม

ถนนเลียบน า้คาน ที่ยังคงรักษาประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวดัเชียงทอง 

ชมพระราชวงัเก่า ซ่ึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น ้าโขง ชมถ ้ า

ต่ิง ชมน ้าตกตาดกวางซี ชมและเลือกซ้ือหัตถกรรมผ้าทอมือพ้ืนเมืองของชาวไตล้ือที่บา้นผานม และเที่ยวก าแพงนคร

หลวงเวียงจันทน ์ เมืองหลวง สปป.ลาว เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ ผู้ บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA   
ที่ช  านาญเส้นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน และล่องเรือแม่น า้โขง เป็นพิเศษ ทา่นจะไม่ไปลองสัมผัสขบวน

รถไฟใหม่ อิสานมรรคา และรถไฟโดยสารระหว่างทางประเทศ จากหนองคาย-สู่ทา่นาแล้ง(สสป.ลาว) สักคร้ังหน่ึงในชีวิต? 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง     7-11 กค., 10-14 สค., 20-24 กย.60    ท่ำนละ  17,900 บำท 
  8-9 ทำ่น ออกเดนิทำง (มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย)    

 
 

วันแรก       สถานีรถไฟสามเสน-หนองคาย 
19.30 น.      คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ... สถานีรถไฟสามเสน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ  านวยความสะดวก  

      เรื่องสัมภาระ  
20.14 น.      ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคาย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 อิสานมรรคา ขบวนที่ 25 พัก ผ่อน 

      อิสระตามอัธยาศัย   
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วันท่ีสอง              สถานีรถไฟหนองคาย-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ท่านาแล้ง-เมืองวังเวียง-ผาต้ัง 
               เมืองกาสี-พูคูน-ก่ิวกะจ า-เมืองเงิน-มรดกโลกหลวงพระบาง-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์พลาซ่า) 
05.00 น.  ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้าบนรถไฟ  

06.45 น.      คณะถึงสถานีรถไฟหนองคาย เกบ็สัมภาระเรียบร้อย แล้วน าทา่นเชค็อินขึ้นรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ  
                หนองคาย-ทา่นาแล้ง 
07.30 น.  เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ สู่สถานีรถไฟทา่นาแล้ง(สปป.ลาว)  
07.45 น.      ถึงสถานีรถไฟทา่นาแล้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะแล้วน าทา่นขึ้นรถตู้  

      หรือรถบัสปรับอากาศ(แล้วแต่จ  านวนสมาชิก) แล้วออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ตามเส้นทาง 
      หลวงหมายเลข 13 เหนือ ระหว่างทางผ่านเมืองโพนโฮง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ชมวิวทวิทศัน์ที่สวยงาม 

ระหว่างสองข้างทาง  
12.00 น. ถึงเมืองวงัเวียง รับประทานอาหารกลางวันรา้น… หลังอาหารเดินทางต่อสู่เมืองหลวงพระบาง (230 กม.) ทา่น

จะเพลิดเพลินกับทศันียภาพอันงดงามตระกานตาของทวิเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพ้ืนเมืองเผ่า

ต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทงิ ลาวม้ง ไตลือ ซ่ึงตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความย่ิงใหญ่ของขุนเขาที่
เตม็ไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทางชมผาตั้ง ซ่ึงเป็นภเูขาลูกเดียวที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว

ด้านหน้าของภเูขามีน า้ซองไหลผ่าน ภเูขารูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อนสวยงามย่ิงนัก นักทอ่งเที่ยวต่างขนาน

นามว่า “กุย้หลินเมืองลาว” รถว่ิงไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน า้ทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคด
โค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ     ชมทวิทศัน์สองข้างทางที่
เตม็ไปเทอืกเขาสวยงาม รถว่ิงผ่านกาสี ภพูระเจ้า ศาลาภคููณ ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวง
หลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง และแขวงเวียงจันทน์  ผ่านบ้านจิ่วกะจ  า ซ่ึงสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,300 
เมตร ผ่านบ้านเชียงเงิน ก่อนเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง  

18.00 น. ถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม 
แล้วรับประทานอาหารค ่ารา้น… หลังอาหารเข้าที่ MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL (3 ดำว) 

หรือเทยีบเทา่  อิสระตามอัธยาศัย หรือจะไปช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองที่ตลาดไนทบ์าซาร(์Night Market) เป็น
ถนนคนเดินตอนเยน็ตั้งแต่เวลา 5 โมงเยน็ถึงประมาณ 4 ทุม่ กจ็ะมีชาวลาวสูง ลาวเทงิ ลาวม้ง ชาวบ้านผานม 

แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองกจ็ะน าสินค้าพ้ืนเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซ่ิน เคร่ืองเงิน 

เคร่ืองไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน  
วันท่ีสาม             วัดวิชนุราช-พระธาตุหมากโม-บ้านช่างไห-ล่องเรือน ้าโขง-ถ ้าต่ิง- บ้านผานม-น ้าตก

ตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์พลาซา 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  
08.00 น. น าชมวดัวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพ่ือ

เป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดน้ีมีพระ
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ธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าคร่ึง ท  าให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว ่า 

ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทยั เจดีย์น้ีอาจดูทรุดโทรม

มากแม้จะมีการปฏสัิงขรณม์า 2 คร้ังแล้วในปี พ.ศ.2402  ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(ค าสุก) ซ่ึงเป็นพระราช
บิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ใน
รัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองค า พระพุทธรูปหล่อ

ส าริด พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบันน าไปเกบ็ไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุ บัน 
จากน้ันเดินทางสู่บ้านบา้นช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น า้โขง ที่มีประวัติการขุดพบหม้อ

ไหโบราณกว่า 2,000 ปี ในหมู่บ้าน   แต่ปัจจุบันมีอาชีพผลิตเหล้าพ้ืนเมืองขายจนเป็นที่เลืองลือในรสชาด ทา่น
จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านประกอบอาชีพ เช่น การทอดแห ต าข้าว ทอผ้า ต้มเหล้าขาย และยังเป็นแหล่งรวม
สินค้าพ้ืนเมืองจ  าพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจ  าหน่ายอย่างเป็นระเบียบ  แล้วน าทา่นลงเรือล่องน ้า
โขง ชมทวิทศัน์สองฝั่งแม่น า้โขงสู่ถ ้ าต่ิง เป็นถ  า้บนหน้าผาริมแม่น า้โขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก 
ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จ  านวนนับพันองค์  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันรา้น… 
บ่าย เดินทางไปบา้นผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทล้ือที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้า

สวยงาม เชิญเลือกซ้ือตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางสู่น ้าตกตาดกวางซี ซ่ึงอยู่ทางทศิใต้ของเมืองหลวงพระ

บาง 30 กิโลเมตร ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงวนอุทยานน า้ตกตาดกวางสี  ซ่ึง

เป็นน า้ตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน า้ตกที่ลดหล่ันเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม  แต่ละชั้น

เกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน า้ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลา

สมควรเดินทางกลับ แล้วไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  
นักทอ่งเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปกเ็หมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง   สองข้างทางขึ้นพระธาตุ
ร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ  าปาลาวหลากสีสัน(ช่วงเดือน กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพา

นอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น า้โขง ล้อมรอบด้วยทวิเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภอููอารยะ
ธรรมล้านช้าง จากน้ันให้ทา่นช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองที่ตลาดไนทบ์าซาร(์Night Market) เป็นถนนคนเดินตอน
เยน็ตั้งแต่เวลา 5 โมงเยน็ถึงประมาณ 4 ทุม่ กจ็ะมีชาวลาวสูง ลาวเทงิ ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาว

หลวงพระบางเองกจ็ะน าสินค้าพ้ืนเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม้ สินค้า

มากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่ารา้น… หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย พกั MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ 

HOTEL (3 ดำว) หรือเทยีบเทา่   

วันท่ีส่ี                    ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พพิธิภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า) 
              หลวงพระบาง-วังเวียง 

05.20 น. ตื่นแต่เช้าร่วมท าบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้ากับชาวหลวง

พระบางทุกบ้านจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพ
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ยามเช้าที่มีชีวิตชีวา   ซ่ึงสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข  ความเล่ือมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หย่ัง
รากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง  นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากน้ันไปชมตลาดเช้าพ้ืนบ้านริมฝั่ง

แม่น า้โขง  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  
08.00 น. น าชมวดัเชียงทอง วัดที่สวยสุดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณแีห่งสถาปัตยกรรม

ของลาว โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  
และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดตอนหัวโค้งของแผ่นดิน แล้วชมพิพิธภณัฑ์

หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซ่ึงเป็นที่ประทบัของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) 
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่

ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าท  าด้วยทองค า 90 
เปอร์เซน็ต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง  
เดิมเมืองน้ีชื่อเมืองขวา แล้วเปล่ียนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามล าดับ  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันรา้น…  
12.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองวงัเวียง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสด

งดงาม อากาศเยน็สบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น า้ซอง ล้อมรอบด้วยเทอืกเขาสูง มองเห็น สายน า้กว้างสลับกับ
เนินทราย โดยมีเทอืกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง บรรยากาศของธรรมชาติยามเยน็ที่ริมน า้ซองขณะที่แสงสีทอง

สุดท้ายของพระอาทติย์ก  าลังจะลับขอบฟ้า ทาบทอทวิเขาสูงสลับซับซ้อนซ่ึงเป็นภาพที่งดย่ิง วังเวียงได้ฉายาว่า

“กุย้หลินแห่งเมืองลาว”  
18.00 น. ถึงเมืองวงัเวียง น าเข้าที่พกั THAVONSOUK RESORT / THAVISOUK HOTEL & RESORT(3 ดำว) หรือ

เทยีบเทา่ จากน้ันรับประทานอาหารค ่ารา้น… หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันท่ีห้า           ถ  ้าจัง-วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เวียงจันทน์-ช้อปป้ิง-พพิธิภัณฑหอพระแก้ว-พระธาตุ

หลวง-ประตูชัย-เวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก    
08.00 น. อ  าลาเมืองวังเวียง เดินทางกลับเวียงจันทน์ตามเส้นทางเดิม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ชมวิวทวิทศัน์ที่

สวยงามระหว่างทาง 
12.00 น. ถึงก  าแพงนครหลวงเวียงจันทน์ แล้วรับประทานอาหารกลางวันรา้น… 
บ่าย           น าชมหอพิพิธภณัฑพ์ระแกว้ ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมา

จากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล า้ค่า จากน้ันไปสักการะพระธาตุหลวง เป็น
พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว แล้วชมอนุสาวรียป์ระตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสม     

     ผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากน้ันน าทา่นช้อปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 
     (OTOP) ร้านจินตะนา เลือกซ้ืออิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินวัดไต 
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18.05 น.         เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445 

19.40 น.         ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมิู จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
***หนองคาย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์5วัน(รถไฟ-QV)*** 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  ส ำหรบักรุป๊ 16-20 ท่ำน (ม ีT/L)  8-9 ท่ำน ออกเดนิทำง   มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย   
กรณี 8-9 ท่ำน เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 10 ปี คดิรำคำเท่ำกบัผู้ใหญ ่                            

(กรุป๊เหมำก ำหนดวนัเดนิทำงไดเ้อง) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่                 

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 10 ปี

พักรวมกับผูใ้หญ ่

1 ทำ่น(มีเตยีง) 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทำ่นละ 

7-11 กค., 10-14 สค.,          

20-24 กย.60 
17,900.-                17,900.- 2,800.- 

แตล่ะพเีรยีด หำกลกูคำ้ไม่ถงึ 15 ท่ำน  อย่ำงต ่ำ 8 ท่ำน  ออกเดนิทำง                              
รำคำท่ำนละ 17,900 บำท (ไม่มรีำคำเด็ก คดิเท่ำกบัผูใ้หญ)่ 

หนงัสอืเดนิทำงไทยตอ้งมอีำยุกำรเดนิทำงเหลอืไม่นอ้ย กวำ่ 6 เดอืน  

มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด  ๆท ัง้ส ิน้  กรณีด่านตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
 

อัตรานี้ รวม       ตั๋วเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ ที่พักโรงแรม 3 คืน(ห้องละ 2-3 ทา่น)/ 
บัตรเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถตู้ Toyota DxD หรือรถบัสปรับอากาศทอ่ง 

เที่ยว 25,35,45 ที่น่ัง และรถกอล์ฟเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง(ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับจ  านวนสมาชิก)/ เรือ

ล่องน า้โขง/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินทา่นละ  1,000,000/ 
500,000 บาท (เฉพาะอุบัติเหตุเทา่น้ัน)/ น า้ดื่ม-ผ้าเยน็ 

 

 
 
อัตรานี้ ไม่รวม   ทปิไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้าทวัร์ไทย/ อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ/ ข้าวเหนียว 

ตักบาตร/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่าง  
ด้าว/ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ   

 

เอกสารท่ีใช้       พาสปอรต์  ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

เง่ือนไขการจอง เม่ือยืนยันการจอง แฟ็กช์ส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร.์... พร้อมช าระค่ามัดจ  า ทา่นละ 8,000 บาท  
ส่วนที่เหช าระก่อนเดินทาง 15 วัน 
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หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและค านึงถึงประโยชน์ทา่นเป็นส าคัญ 
 
 


