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เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับรถไฟตู้นอนปรับอากาศช้ัน 2 อสิานมรรคา และรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ 

หนองคาย-ทา่นาแล้ง(สปป.ลาว) เพ่ือสมัผัสและเยีย่มยามบา้นใกลเ้รือนเคียง สัมผัสเมืองปากซนั แขวงบอลิค าไซ สปป.

ลาว ซ่ึงอยู่ตรงขา้มกบัจังหวดับงึกาฬ ประเทศไทย เพ่ือไปเดินทางไปยังเมืองแปก(ช่ือเดิม) ปัจจุบันคือเมืองโพนสะหวนั 

แขวงเชียงขวาง  ในปี พ.ศ.2513 หรือเมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา แขวงเชียงขวาง เคยเป็นสมรภมิูรบอนัดุเดือดนับ

คร้ังไม่ถ้วน ในยุคสงครามอินโดจีน หรือสงครามเวียดนามที่ผ่านมา อาจเพราะว่าในอดีตเชียงขวางคือจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ

แห่งหน่ึงของประเทศลาว เพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ห่างจากนครเวียงจันทน์ประมาณ 400 

กโิลเมตรและจากเมืองโพนสะหวันซ่ึงเป็นเมืองหลวงของเชียงขวาง ข้ามเทอืกเขาอนัสลับซับซ้อนบนทางหลวงหมายเลข 7 

ไปสิ้นสดุที่ด่านน า้กล่ัน ชายแดนทางตอนเหนือของประเทศเวียตนามระยะทางเพียงแค่ 130 กิโลเมตร ซ่ึงในช่วงสงคราม

อนิโดจีนเส้นทางสายน้ีเคยใช้เป็นเส้นทางส่งก าลังบ ารุงรวมทั้งอาวุธยุโธปกรณ์ต่างๆ จากประเทศเวียตนามเหนือ สู่

ขบวนการประเทศลาวซ่ึงในขณะน้ันเป็นพันธมิตรซ่ึงกนัและกนัและเส้นทางสายน้ีจึงมีช่ือเรียกอกีอย่างหน่ึงว่าเส้นทางโฮจิ

มินห์ ความที่อยู่ใกล้เวียตนามเหนือท าให้ขบวนการลาวตัดสนิใจต้ังกองบัญชาการใหญ่ข้ึนที่น่ีกองทพัอากาศอเมริกนัจึงส่ง

เคร่ืองบินทิ้งระเบิด บี 52 เข้ามาทิ้งระเบิดปูพรหมหมายท าลายล้างขบวนการลาวอย่างหนัก หมู่บ้านใหญ่น้อยหลายร้อย

แห่งตลอดจนวัดวาอารามถูกท าลายแทบทั้งหมด ส่งผลให้ราษฏรและทหารฝ่ายขบวนการประเทศลาวต้องอพยพเข้าไป

อยู่ตตตามถ า้และหุบเขาทั่วไปในแขวงเชียงขวางและข้างเคียง  

ในอดีตในสมัยช่วงทศวรรษที่ 1830 แขวงเชียงขวางถูกรวมเข้าอยู่กบัเวียตนาม ชาวเชียงขวางในสมัยน้ันถูกบังคับ 

ให้แต่งกายและใช้ขนบธรรมเนียมของเวียตนาม แต่ความรักอสิระและทรนงในชาติพันธข์องตนเองท าให้ชาวเชียงขวางทุก

คนลุกข้ึนสู้เพ่ือรักษาความเป็นอธปิไตยของตนเองไว้อย่างสดุความสามารถ แต่ท้ายที่สดุชาวเชียงขวางกไ็ม่อาจต้านทาน

ก าลังจากประเทศเพ่ือนบ้านผู้ทรงอิทธพิลในขณะน้ันจึงตกเป้นเมืองข้ึนของเวียตนามอยู่ช่ัวระยะหน่ึง  

แม้สงครามอนิโดจีนจะผ่านพ้นไปสามสบิกว่าปีแล้ว      แต่บาดแผลและร่องรอยจากสงครามยังคงอยู่   สภาพของ 

สิ่งปรักหักพังของเมืองคูน เมืองหลวงเก่ายังคงมีร่องรอยให้เหน็อยู่โดยทั่วไป ซ่ึงจากซากปรักหักพังบางแห่งทางรัฐบาลลาว

ได้อนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เหน็ถึงพิษภัยของสงครามที่เกดิข้ึนเม่ือในอดีต ร่องรอยของหลุมระเบิดขนาดใหญ่จาก
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ฝูงบิน บี 52 ของอเมริกนัยังคงมีให้เหน็กนัอยู่ทั่วไป ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นบ่อเล้ียงปลาในนาข้าว ซากของลูกระเบิด

น า้หนักหลายสบิตันถูกดัดแปลงมาเป็นร้ัวบ้าน เสาบ้าน รางข้าวหมู ที่น่ังเล่น เตาป้ิงบาร์บีคิว ส าหรับนักทอ่งเที่ยว 

ปัจจุบันเมืองเชียงขวางเร่ิมฟ้ืนตัวเร่ือยๆค่อยเป็นค่อยไป มีสิ่งดีๆมอบเป็นของก านัลแก่นักทอ่งเที่ยวที่เดินทางมา

เย่ียมเยือนเสมอ ชาวเชียงขวางไม่เคยลืมอดีตที่โหดร้ายของสงครามที่ผ่านมา แต่กไ็ม่มีอคติกบันักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ

และผู้มาเย่ียมเยือนทุกคนช่วยกนัก่อสร้างเมืองข้ึนมาใหม่ คือเมืองโพนสะหวันแทนเมืองคูนเมืองหลวงเก่าที่ถูกท าลายลง

ด้วยพิษสงคราม เชียงขวาง ประกอบด้วย 6 ตัวเมือง คือ เมืองแปก เมืองค า เมืองหนองแฮด เมืองคูน เมืองหมอกใหม่ และ

เมืองพูกูด  สมัผสัวิถชีีวิตชาวบา้นและเมืองเก่าชาวไทยพวนทีเ่มืองคูน ชมวดัเพยีวดั และวดัสีพรม วัดเก่าแก่ที่ยังเหลืออยู่ 

ชมและสมัผัสมหศัจรรยแ์ห่งทุ่งไหหิน 1, 2, 3  ชมถ ้ าปิว ถ า้ประวัติศาสตร์ และช้อปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองทีท่ าจากไมเ้นื้ อหอม 

ไมโ้ลงเลง มีทเีชียงขวางเพียงแห่งเดียวเทา่นั้น พลาดไม่ได ้  เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ โฟโตเ้วิลดท์วัรฯ์ ผู้
บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA  ที่ช านาญเส้นทางอนิโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน และล่องเรือแม่น า้โขง 
เป็นพิเศษ ทา่นจะไม่ไปลองสมัผัสขบวนรถไฟใหม่ อิสานมรรคา และรถไฟโดยสารระหว่างทางประเทศ จากหนองคาย-สู่

ทา่นาแล้ง(สสป.ลาว) สกัคร้ังหน่ึงในชีวิต? 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง            25-29 พค.,20-24 มยิ.,18-22 กค.,9-13 สค.,5-9 กย.  ทำ่นละ  12,900 บำท 
  8-9 ทำ่น ออกเดนิทำง (มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย)   
 

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

       เร่ืองสมัภาระ  
20.14 น.       ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคาย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศช้ัน 2 อิสานมรรคา ขบวนที่ 25 พัก 

ผ่อนอสิระตามอธัยาศัย   
วันท่ีสอง           สถานีรถไฟหนองคาย-สะพานมติรภาพไทย-ลาว-ท่านาแล้ง-วัดพระบาทโพนสัน       

ปากกะด่ิง-เมืองปากซัน-บา้นท่าสี-บา้นทาโทม-บา้นหลวง-เมอืงคนู-วัดเพยีวัด-วัดสีพรม 

ทุ่งไหหิน 1-เมอืงแปก(โพนสะหวัน)แขวงเชียงขวาง 
05.00 น.  ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้าบนรถไฟ  

06.45 น.  คณะถึงสถานีรถไฟหนองคาย เกบ็สมัภาระเรียบร้อย แล้วน าทา่นเชค็อนิขึ้นรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ 

หนองคาย-ทา่นาแล้ง 
07.30 น.  เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่สถานีรถไฟทา่นาแล้ง(สปป.ลาว)  
07.45 น. ถึงสถานีรถไฟทา่นาแล้ง ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะแล้วน าทา่นขึ้น

รถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ(แล้วจ านวนสมาชิก) เดินทางเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 13 ใต้ รถว่ิง
ผ่านบ้านปากงึม ซ่ึงแม่น า้งึมไหลมาบรรจบกบัแม่น า้โขง ระหว่างทางแวะกราบไหวา้พระพระพุทธรูปทีว่ดั

พระบาทโพนสนั เพ่ือเป็นศิริมงคล จากน้ันเดินทางต่อ รถว่ิงผ่านปากกะดิ่ง รถว่ิงข้ามสะพานแม่น า้ซัน 
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เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไซ ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกบัจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย เล้ียวเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 7 
ไปยังเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง เมืองโพนสะหวัน ชมวิวทวิทศัน์และวิถีชีวิตชาวบ้านระหว่างทาง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่รา้น...    
บ่าย เดินทางต่อสู่เชียงขวาง รถว่ิงผ่านเมืองบอริคัน บ้านผาเมือง บ้านห้วยคูน บ้านทุง่ใหญ่ บ้านทา่ส ี น าทา่น

แวะเข้าห้องน า้ที่บ้านทา่ส ี จากน้ันเดินทางต่อสู่เมืองโพนสะหวนั แขวงเชียงขวาง ชมวิวทวิทศัน์และวิถีชีวิต
ชาวบ้านระหว่างทาง ทา่นจะเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามตระกานตาของทวิเขา รถว่ิงผ่านบ้านปากยอง 
บ้านขี้ นุ่น บ้านปู้ บ้านทา่สามคอน บ้านทา่เวียง บ้านเวียงทอง บ้านทาดทม เชียงดง สองเสี้ยว บ้านหลวง เมือง

คูน ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองเก่าของแขวงเชียงขวาง ช่วงสงครามอนิโดจีน เมืองคูนแห่งน้ีถูกอเมริการะดมทิ้ง

ระเบิดอย่างนัก จนวัดอารามที่สวยงามพังทลายจนหมดสิ้น ส่วนอาคารทูตฝร่ังเศสน้ันแม้จะจะได้รับความ

เสยีหายจากการทิ้งระเบิดไม่น้อจแต่กยั็งคงอยู่รอดมาได้   ส่วนตึกบางแห่งที่เหลือแต่เพียงซากปรักหักพัง 

ทางการลาวยังคงสภาพเดิมเอาไว้เพ่ือให้ชาวลาวรุ่นหลังได้เหน็พิษภัยความหายนะของสงครามที่เกดิข้ึนใน

อดีตหลังสงคราม อนิโดจีนสิ้นสดุลง ทางการลาวได้ท าการย้ายเมืองหลวงจากเมืองคูนมาอยู่ที่เมืองโพน

สะหวันในปัจจุบันนี้   น าชมเจดียที์ย่งัหลงเหลืออยู่ ภายในตัวเมืองคูนเมืองหลวงเก่าของแขวงเชียงขวางจะ

เหน็วัดอยู่แห่งหน่ึง ตั้ง อยู่ติดริมถนนทางด้านซ้ายมือมีช่ือว่าวดัเพยี มีอายุเก่าแก่ 644 กว่าปี วัดเพียแปล

เป็นภาษาไทยว่า วัดใหญ่ ค าว่าเพียแปลว่าใหญ่ ตัวพระอุโบสถมีแต่เพียงซากปรักหักพังซ่ึงเกดิจากพิษภัย

ของสงครามคงเหลือแต่พระพุทธรูปปางสมาธทิี่ท  ามาจากปูนความสงูประมาณ 10 เมตร ประดิษฐานอยู่

กลางแจ้ง เป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองคูนและประชาชนลาวทั่วไป ด้านข้างมีกุฏพิระใช้เป็นที่จ าพรรษา

ของภิกษุสามเณร ก่อนถึงวัดเพียประมาณ 100 เมตร จะมีทางแยกลูกรังซ้ายมือเข้าไปยังพระธาตุฝุ่ น 

ระยะทางประมาณ 200 เมตร เป็นพระธาตุเก่าแก่องค์หน่ึงในเมืองคูน รอบฐานองค์พระธาตุฝุ่ นจะ

สมบูรณ์ไปด้วยดอกบัวตองหรือที่ชาวลาวเรียกว่า ดอกบัวขม ออกดอกสเีหลืองบานสะพร่ังรอบฐานองค์

พระธาตุฝุ่ น จากน้ันชมวดัสีพรมช่ึงเป็นวัดที่เก่าแก่อกีวัดหน่ึง สร้างพร้อมๆ กนักับวัดเพียวัด ริมถนน

ทางเข้าพระธาตุคือตลาดเมืองคูน เป็นตลาดขนาดเลก็ที่มีชนเผ่าต่างๆ น าผลผลิตทางการเกษตรและของ

ป่ามาวางขายริมถนนราคาถูก ชาวลาวในเมืองคูนมาจับจ่ายซ้ือสนิค้ากนัพอสมควร สงครามตา้นจกัรพรรด์ิ

ต่างชาติ เมืองพวนกเ็คยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ของแขวงเชียงขวาง และมีสถานที่โบราณมากมายหลายแห่ง 

เช่น วัดธาตุจอมเพช็ร วัดธาตุฝุ่ น ฯลฯ ซ่ึงแต่ละวัดดังกล่าวน้ันตามกาลเล่าของคนเฒ่าคนแก่ว่า เป็นวัดที่สร้าง

ขึ้นก่อนสมัยเจ้าฟ้างุ้ม ประ มาณ 200 กว่าปี ตามการเล่านิทานของผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่า เมื่อก่อนมีการแข่งขัน

กนัระหว่างผู้หญิง และผู้ชาย เพ่ือสร้างวัด ว่าใครจะมีความสามารถสร้างได้เสรจ็เรว็กว่ากนั ซ่ึงฝ่ายหญิงได้

สร้าง วัดเพียวัด และธาตุวัดจอมเพช็ร ส่วนฝ่ายชายสร้างวัดสพีรม ผลสดุท้ายฝ่ายหญิงสามารถสร้าง ส าเรจ็

ก่อนฝ่ายชายร่ืองจากฝ่ายชายพูกล้างความลับจากฝ่ายหญิง ส าหรับธาตุฝุ่ นที่สร้างไว้บนจอมภน้ัูน สร้างไว้เพ่ือ

บรรจุเถ้าองัคารของพระพุทธเจ้าและมีสิ่งของที่ส าคัญหลายอย่างบรรจุอยู่ในธาตุดังกล่าว ภายหลังถูกสงคราม

ท าลายหักพังไปกม็ีคนไปลักลอบขุดค้นเอา สิ่งของส าคัญไปจนหมด ซ่ึงในปัจจุบันยังคงเหลือไว้เพียงซากหัก

พังเทา่น้ัน ภายหลังสงครามปี 1968 สถานโบราณดังกล่าวตลอดจนบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมดกไ็ด้ถูก
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ท าลายลงอย่างน่าเสยีดาย เหลือไว้แต่ซากหักพังเพ่ือเป็นสิ่งแสดงให้เหน็ความโหดร้ายของสงคราม ปัจจุบันได้

มีการบูรณะก่อสร้างซ่อมแซมขึ้นใหม่ จากน้ันเดินทางสู่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง  แล้วน าชมทุ่งไหหิน 
ทุ่งที ่1 บนที่ราบสงูทุง่กว้างใหญ่ หินมีหลากหลาย เป็นหินต้ัง เสาหิน ฝาหินแทน่ หินรู หินเสมา หินไหหิน 
ซ่ึงมีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่เรียงรายหลาบร้อยใบ ใบใหญ่สดุสูงถึง 2–3 เมตร ส่วนใบเลก็ที่สดุสงู
ประมาณเมตรเดียว ภายในไหถูกคว้านตรงกลางให้เป็นโพรง ดูจุดประสงค์การคว้านแล้วเหมือนตั้งใจจะ

ใส่อะไรสกัอย่าง ทุ่งไหหิน 1 มีจ านวน 298 ใบ บางไหมีการท าปากไห มีรูปแกะสลักหิน มีฝาไห แต่ส่วน
ใหญ่เป็นไหเปล่า ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ  สนันิษฐานว่า ไหหินเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในพิธศีพของคน

เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว ข้อสนับสนุนสนันิษฐานน้ีค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะมีการค้นพบ
กระดูกคน ที่เผาแล้วและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อื่นๆ ที่มักใช้ในพิธศีพบรรจุอยู่ในไหหิน นอกจากน้ีนัก

โบราณคดียังค้นพบเถ้าถ่านที่เข้าใจว่าเป็นกระดูกมนุษย์และสิ่งอื่นๆ เช่น ขวาน หินขัด ลูกปัดแก้ว เคร่ือง

ปันดินเผา เคร่ืองประดับส าริด และเคร่ืองมือเหลก็ในบริเวณโดยรอบด้วย ส่วนข้อสันนิษฐานหน่ึงว่ากนัว่า 

ไหหินเหล่านี้ เป็นไหเหล้าเจือง คร้ังเมื่อท าสงครามกบัพวกแกวและตีเอาเมืองเชียงขวางจากพวกแกวได้ก็

ท าการฉลองชัยชนะอยู่ที่ทุง่เชียงขวางน้ีถึง 7 เดือน ในการน้ีขุนเจืองสั่งท าไหเหล้าเล้ียงไพร่พลเป็นอนัมาก
และไหเหล่าน้ันกคื็อไหเหล้าที่ทุ่งไหหินนี้ เอง ส่วนข้อสนันิษฐานสดุท้ายว่าไหหินเหล่านี้ น่าจะเป็นอย่าง

เดียวกบัหินตั้งลักษณะแปลกๆ ทั่วโลก เช่น STONE HENGE ที่มีลักษณะร่วมอย่างหน่ึงคล้ายคลึงกนัคือ 
เป็นหินตั้งกลางแจ้งมองเหน็ได้เด่นชัด เชิญถ่ายภาพอสิระตามอธัยาศัย 

ค ่า ถงึบา้นโพนสะหว่าง เมืองแปก(ชื่อเดิม) ชื่อใหม่ เมืองโพนสะหวนั แขวงเชียงขวาง  เมืองที่สงูจาก

ระดับน า้ทะเลประมาณ 600-800 เมตร ซ่ึงมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี งดงามด้วยทวิเขาสูง แล้วน าทา่น
เข้าที่พกั PHUVIENGKHAM HOTEL หรือเทยีบเทา่ พักผ่อนอิสระ จากน้ันรับประทานอาหารค ่าที่

หอ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอสิระ  
วันท่ีสาม           ตลาดเช้าท้องถ่ิน-เมอืงค า-ถ ้าป่ิว(ถ ้าประวัติศาสตร์)-ศูนย์หัตถกรรมบา้นนาวัง

ตลาดโพนสะหวัน-ทุ่งไหหิน 2 และทุ่งไหหิน 3 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
07.30 น. น าทา่นไปชมตลาดเชา้น ้ าทอ้งถิน่(น ้ าหง า่) สมัผัสวิถีชีวิตชาวบ้านพร้อมกบัชมและเลือกซ้ือสนิค้าพ้ืนเมือง 

อสิระตามอธัยาศัย 
08.10 น. ออกเดินทางสู่ถ ้ าปิว เขตเมืองค า ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองโพนสะหวันประมาณ 70 กโิลเมตร น าชมอนุสรณ์

สถานแห่งความโหดร้ายของสงครามปลดปล่อยชาติลาว ภายในถ า้แห่งน้ีชีวิตชาวบ้านบริสทุธิ์ต้องมาจบ

ชีวิตพร้อมกนัถึง 374 ชีวิตภายในวนิาทีเดียว ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองโพนสะหวัน แล้วชมศูนย์
หตัถกรรมนาวงั สนิค้าที่ท  าจากไม้โลงเลง ซ่ึงเป็นไม้เน้ือหอมเล่ียงช่ือ มีเฉพาะที่แขวงเชียงขวางเทา่น้ัน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันรา้น...   
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บ่าย น าทา่นช้อปป้ิงและชมสนิค้าพ้ืนเมืองที่ตลาดโพนสะหวนั เลือกซ้ืออิสระตามอธัยาศัย ได้เวลาสมควรเดิน 

ทางไปชมทุ่งไหหิน 2 ซ่ึงอยู่ห่างจากตัวเมือง 25 กิโลเมตร วิวทวิทศัน์สวยงามไม่แพ้ทุง่ที่ 1 อยู่บนเนินเขา 

มีจ านวน 90 ใบ เชิญทา่นเลือกมุมถ่ายภาพอิสระ จากน้ันไปชมทุ่งไหหิน 3 อยู่ห่างจากทุง่ไหหิน 2 ประ 

มาณ 10 กโิลเมตร ต้องเดินผ่านทุง่นา วิวทวิทศัน์สวยงามอกีแบบหน่ึง มีจ านวน 150 ใบ เชิญถ่ายภาพ

ตามอธัยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองโพนสะหวัน 

ค่า รับประทานอาหารค ่าที่รา้น... หลังอาหารอสิระ พกั PHUVIENGKHAM HOTEL หรือเทยีบเทา่ พักผ่อน

ตามอธัยาศัย 

วันท่ีส่ี          โพนสะหวัน-เมอืงคนู-บ้านหลวง-บา้นท่าโทม-บา้นท่าสี-เมอืงบอลิคัน-เมืองปากซัน
ปากกะด่ิง-สถานีรถไฟท่านาแล้ง-สถานีรถไฟหนองคาย-กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ไดเ้วลาสมควรอ าลาเมืองโพนสะหวนั แขวงเชียงขวาง เดินทางสู่เมืองปากซัน และก าแพงนครเวียงจันทน์ 

ตามเส้นทางเดิม  
เที่ยง ถงึเมืองปากซนั  รับประทานอาหารเที่ยงรา้น...  หลังอาหารเดินทางต่อสู่สถานรีถไฟท่านาแลง้ (หากมี

เวลาพอ น าทา่นช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองร้าน OTOP  หรือแวะถ่ายรูปที่ประตูชัย  
16.00 น. ถงึสถานีรถไฟท่านาแลง้ น าทา่นเชค็อนิ 

17.30 น. ออกเดินทางโดยรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ จากสถานีรถไฟทา่นาแล้ง(สปป.ลาว) ข้ามสะพานมิตรภาพ 
ไทย-ลาว สู่สถานีรถไฟหนองคาย(ประเทศไทย)  

17.45 น.       คณะถึงสถานีรถไฟหนองคาย(ประเทศไทย) ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย แล้วน า

ทา่นเชค็อนิ 
19.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศช้ัน 2  อิสานมรรคา ขบวนที่ 26 หนองคาย-กรุงเทพฯ

(สถานีรถไฟสามเสน) บริการอาหารค ่าแบบปิกนิค(กล่อง) บนรถไฟ พร้อมน า้ดื่ม หลังอาหารพักผ่อน

อสิระตามอธัยาศัย 
วันท่ีห้า              สถานีรถไฟสามเสน(กรงุเทพฯ) 
05.44 น.       คณะถึงสถานีรถไฟสามเสน (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***หนองคาย-ปากซัน-ทุง่ไหหิน-ถ า้ปิว-ปากซัน-หนองคาย5วัน(รถไฟ)*** 
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อตัรำคำ่บรกิำร  ส ำหรบักรุป๊ 16-20 ทำ่น (ม ีT/L)  8-9 ทำ่น  ออกเดนิทำง  มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย   
กรณี 8-9 ทำ่น เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 10 ปี คดิรำคำเทำ่กบัผูใ้หญ ่ 

กรุป๊เหมำก ำหนดวนัเดนิทำงได ้   
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่                 

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 10 ปี

พักรวมกับผูใ้หญ ่

1 ทำ่น(มเีตยีง) 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทำ่นละ 

25-29 พค.,20-24 มยิ., 
18-22 กค., 9-13 สค., 

5-9 กย. 
12,900.-                12,900.- 1,800.- 

แตล่ะพเีรยีด หำกลกูคำ้ไมถ่งึ 15 ทำ่น  อยำ่งต ำ่ 8 ทำ่น  ออกเดนิทำง                              
รำคำทำ่นละ 12,900 บำท (ไมม่รีำคำเด็ก คดิเทำ่กบัผูใ้หญ)่ 

หนงัสอืเดนิทำงไทยตอ้งมอีำยกุำรเดนิทำงเหลอืไมน่อ้ย กวำ่ 6 เดอืน  

มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  กรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
 

อตัรานี้ รวม       ตัว๋รถไฟอสิานมรรคา กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ ตู้นอนปรับอากาศช้ัน 2 และตัว๋รถไฟระหว่าง

ประเทศ หนองคาย-ทา่นาแล้ง ไป-กลับ/ ที่พักโรงแรม 2 คืน(ห้องละ 2-3 ทา่น)/ บัตรเข้าชมสถานที่ทอ่ง 
เที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถตู้ Toyota DxD หรือรถบัสปรับอากาศทอ่งเที่ยว 45 ที่น่ัง/ ไกด์

ท้องถิ่น(พูดไทย)/ ประกนัการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินทา่นละ 1,000,000/ 500,000 บาท 
(เฉพาะอุบัติเหตุเทา่นั้น)/ อ านวยความสะดวก ตม.ลาว/ น า้ดื่ม-ผ้าเยน็ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม   ทปิไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้าทวัร์ไทย/ อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ/ ข้าวเหนียว 
ตักบาตร/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่าง 
ด้าว/ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ   

 

เอกสารทีใ่ช ้      พาสปอรต์  ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

เงือ่นไขการจอง เม่ือยืนยันการจอง แฟ็กช์ส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร.์... พร้อมช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท  
ส่วนที่เหช าระก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและค านึงถึงประโยชน์ท่านเป็นส าคัญ 
 

 


