
 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สัมผัสบานใกลเรือนเคียง มหัศจรรยแหงทุงไหหิน ที่เมืองโพนสะหวัน )เมืองแปก ชื่อเดิม (แขวงเชียงขวาง  และมรดกโลกหลวง
พระบาง อดีตเมืองหลวงเกา ซ่ึงเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
ความเปนอยู ไวไดอยางเหนียวแนน ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเกาซึ่งปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑ ชมพระธาตุหมากโม 
นมัสการพระธาตุพูสี และลองเรือแมน้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผาทอมือพื้นเมืองของ
ชาวไตลื้อที่บานผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน เมืองหลวง สปป.ลาว สัมผัสเมืองวังเวียง กุยหลินแหงเมืองลาว และอื่นๆ 
อีกมากมาย  เที่ยวสบายๆ อาหารอรอย  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก     บงึกาฬ - ปากซนั – เมืองแปก - (โพนสะหวนั) - เชียงขวาง 
06.30   น.      นัดพบที่   จังหวัดบึงกาฬ ทีมงาน เอ็น.บี. ทัวร  ใหการตอนรับฮอลิเดย   ณ  จุดนัดพบ ทีมงานชี้แจงการเดินทาง 
07.00   น.  ออกเดินทาง มุงหนาสู ดานตรวจคนเขาเมือง  จังหวัดบึงกาฬ  (ใชเวลาเดินทาง 15 นาที ) 
07.30  น.  ถึง ดานตรวจคนเขาเมือง  จังหวัดบึงกาฬ  เดินทางไปยังดานตรวจคนเขาเมือง ไทย - ลาว ผานพิธีตรวจลงตรา 

และศุลกากร ขามลำน้ำโขง ไทย-ลาว โดย เรือบ๊ัค หรือ แพขนานยนต ซ่ึงปจจุบันหาชมไดยากแลวเน่ืองจากมี
การสรางสะพาน แพขนานยนตเหลาน้ีก็จะหายไปในอนาคต 

08.30 น. เขาสูประเทศลาว ทีมงานประสานกับมัคคุเทศกลาวเตรียมเดินทางสูเมืองปากซัน ผานเมืองปากซันนำคณะมุง
หนาสูเมืองเชียงขวาง เปนหนึ่งในแขวงของประเทศลาว ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับ
ประเทศเวียดนาม ความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร เมืองเอกเดิมคือเมืองคูน แต
ดวยสภาพความเสียหายอยางรุนแรงจากสงครามเวียดนาม จึงยายเมืองเอกมาเปนเมืองโพนสวรรคในปจจุบัน 

11.30   น .   ถึง เมืองโพนสะหวัน หรือ แปก เปนเมืองหลวงของแขวงเชียงขวาง มีประชากรอาศัยหนาแนนและมีความเจริญ
เปนอยางมาก แตเปนเมืองที่ไมใหญมากนัก เมื่อกอนสมัยสงครามโลกที่นี่ก็เคยเปนสมรภูมิการตอสู แตปจจุบัน
เปนเมืองเศรษฐกิจของแขวงเชียงขวางแลว ถาหากใครไดเขาไปเที ่ยวเมืองโพนสะหวันแลว จะเห็นที ่พัก
รานอาหาร รวมถึงตลาดสดที่มีคนเขาใชบริการอยางมากมาย เมืองโพนสะหวันมีทารถวิ่งไปเวียดนามไดดวย 
เมืองโพนสะหวันยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจไดอีก ก็คือทุงไหหินจึงทำใหเมืองโพนสะหวันแขวงเชียงขวาง
รูจักกันในนามวาเมืองทุงไหหิน ปจจุบันการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันเชียงขวางก็ไมลำบากเทาที่ควร หาก
มาทางเสนปากซัน แขวงบอลิคำไซ แลววิ่งเขาสูเมืองคูนแขวงเชียงขวาง แลวตรงมาที่เมืองโพนสะหวัน จะลด
ระยะการเดินทางจากเสนทางที่มาทางเมืองวังเวียง แลวไปเลี้ยวที่แยกพูคูน มีเรื่องเลากันวา ในป ค.ศ.1966 มะ
กัน“ทิ่ม”บอมบเมืองคูนอยางหนัก วัดเพียถูกทำลาย พระสงฆ- ผู คนลมตายมากมาย แตไมนาเชื ่อวาองค
พระพุทธรูปวัดเพียจะรอดพนจากการโจมตีมาไดทั้งๆที่เปนเปาใหญ สวนที่ไมนาเชื่อกวาก็คือ เหตุการณครั้งน้ันมี
ผูเฒาผูแกเมืองคูนเลาวา เห็นพระพุทธรูปรองไห น้ำตาไหลพรากอาบ 2 แกม เรื่องน้ีจริง-เท็จยังไงผมไมรู รูแตวา
อเมริกันถลมระเบิดจริงแทแนนอนแบบไมตองแกตัวใดๆ จนทำใหสิ่งศักดิ์คูเมืองอยาง“พระธาตุจอมเพชร” ที่อยู
ใกลๆกับวัดเพียถูกถลมยอดหักไปดวย สวน“พระธาตุฝุน” อีกหนึ่งโบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ที่อยู
ละแวกเดียวกันโชคดีไมถูกทำลาย จึงเหลือรอดมาใหชาวบานไดเคารพบูชาจนถึงทุกวันน้ี 

12.00 น. ถึงเมืองโพนสะหวันหรือเมืองแปก รับประทานอาหารเที่ยง ณ  รานอาหารเมืองแปก  (มื้อท่ี 1) 
14.00  น . นำคณะออกเดินทางถึง เมืองเชียงขวาง  เมืองเชียงขวาง เปนหนึ ่งในแขวงของประเทศลาว ตั ้งอยู ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับประเทศเวียดนาม ความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 
1,200 เมตร เมืองเอกเดิมคือเมืองคูน แตดวยสภาพความเสียหายอยางรุนแรงจากสงครามเวียดนาม จึงยายเมือง
เอกมาเปนเมืองโพนสวรรคในปจจุบัน 

14.30  น . นำทานเขาที่พัก ณ โรงแรมฟาวันใหมใจกลางเมืองเชียงขวาง  อิสระ/พักผอน/ตามอัธยาศัย 
17.00  น . รับประทานอาหาร ณ  รานอาหาร (มื้อท่ี 2) หลังมื้ออาหารเดินเที่ยวชมและชอปปงตลาดเมืองเชียงขวาง 
20.00  น  กลับโรงแรมที่พัก อิสระ/พักผอน/ตามอัธยาศัย หรือสำรวจเมืองเชียงขวางยามค่ำคืน 
 
 
 
 



 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

วนัที่สอง   เชียงขวาง – ทุ่งไหหิน – ซต้ีิทวัรเ์มืองเชียงขวาง - ไชสมบูรณ ์
06.00 น.   ตื่นเชา สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปของเมืองเชียงขวาง เที่ยวชมตลาดเชาเมืองเชียงขวาง สัมผัสกับวิถี

ชีวิตพอคาแมคาชาวบานที่นำสินคาพื้นเมืองมาวางขาย 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรมที่พกั (มื้อท่ี 3) 
09.00 น. นำคณะเที่ยวชม ทุงไหหิน ซึ่งคือ ภูมิประเทศทางโบราณคดี ซึ่งเปนที่ตั้งของหินใหญ ที่กระจัดกระจายไปทั่วที่

ราบสูงเชียงขวาง แขวงเชียงขวาง ทางเหนือของประเทศลาว ประกอบดวยหินใหญรูปทรงไหนับพัน ปรากฏเปน
กลุม ๆ ตลอดแนวเขาและอยูลอมรอบหุบเขาสูง ทุงไหหิน หรือทุงหินโบราณอายุกวา 2,500-3,000 ป กระจาย
ตัวเปน 3 กลุมใน เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) ความพิเศษของกลุมหินเหลานี้คือมี
รูปรางเหมือน โองไห คือเปนทรงกลมและมีรูอยูตรงกลาง ดานในยังคงทิ้งรองรอยอารยธรรมของมนุษยโบราณไว 
ไมวาจะเปนเครื่องประดับเผาไท ลูกปดจีน รูปสำริดเวียดนาม หรือแมกระทั่งโครงกระดูกมนุษยดวยเชนกัน ซ่ึง
คาดวานาจะเปนที่บรรจุกระดูก ทำพิธีศพของชาวลาวในสมัยน้ัน และดวยความมหัศจรรยของกลุมหินเหลาน้ี จึง
ทำใหที่น่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 
 
10.30 น. ถึงเมืองโพนสะหวัน ซ่ึงเปนที่ตั้งของแขวงเชียงขวาง แลวเดินทางไปชมทุงไหหินทุงท่ี 1 ซ่ึงมีลักษณะเปนแทง

หินขนาดใหญเรียงรายหลายรอยใบ ใบใหญสุดสูงถึง 2–3 เมตร สวนใบเล็กที่สุดสูงประมาณเมตรเดียว 
ภายในไหถูกควานตรงกลางใหเปนโพรง ดูจุดประสงคการควานแลวเหมือนตั้งใจจะใสอะไรสักอยาง ทุงไหหิน 
1 มีจำนวน 298 ใบ บางไหมีการทำปากไห มีรูปแกะสลักหิน มีฝาไห แตสวนใหญเปนไหเปลา ตั้งอยูบนเนิน
เตี ้ยๆ  สันนิษฐานวา ไหหินเหลานี้ถูกสรางขึ ้นมาเพื่อใชในพิธีศพของคนเมื ่อประมาณ 3,000 ปที ่แลว 
ขอสนับสนุนสันนิษฐานนี้คอนขางจะเปนวิทยาศาสตร เพราะมีการคนพบกระดูกคน ที่เผาแลวและเครื่องมือ
เครื่องใชอื่นๆ ที่มักใชในพิธีศพบรรจุอยูในไหหิน นอกจากนี้นักโบราณคดียังคนพบเถาถานที่เขาใจวาเปน
กระดูกมนุษยและสิ่งอื่นๆ เชน ขวาน หินขัด ลูกปดแกว เครื่องปนดินเผา เครื่องประดับสำริด และเครื่องมือ
เหล็กในบริเวณโดยรอบดวย สวนขอสันนิษฐานหนึ่งวากันวา ไหหินเหลานี้เปนไหเหลาเจือง ครั้งเมื่อทำ
สงครามกับพวกแกวและตีเอาเมืองเชียงขวางจากพวกแกวไดก็ทำการฉลองชัยชนะอยูที่ทุงเชียงขวางนี้ถึง 7 
เดือน ในการน้ีขุนเจืองสั่งทำไหเหลาเลี้ยงไพรพลเปนอันมากและไหเหลาน้ันก็คือไหเหลาที่ทุงไหหินน้ีเอง สวน
ขอสันนิษฐานสุดทายวาไหหินเหลานี้นาจะเปนอยางเดียวกับหินตั้งลักษณะแปลกๆ ทั่วโลก เชน STONE 
HENGE ที่มีลักษณะรวมอยางหนึ่งคลายคลึงกันคือ เปนหินตั้งกลางแจงมองเห็นไดเดนชัด เชิญถายภาพไว
เปนที่ระลึก ตามอัธยาศัย   

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ  รานอาหาร  (มื้อท่ี 4) 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
13.00 น. นำคณะออกเดินทางไปยัง เมืองไชสมบูรณ  ไชยสมบูรณ หรือ ไซสมบูน เปนแขวงหน่ึงใน 17 แหงของประเทศ

ลาว จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตอนกลางของประเทศ มีอาณาเขตติดตอเรียงตามเข็มนาิกา เริ่ม
จากทิศเหนือ ดังนี้ แขวงเชียงขวาง แขวงบอลิคำไซ แขวงเวียงจันทน และแขวงหลวงพระบาง มีพื้นที่ประมาณ 
8,500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา  ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศลาวที่มีพรมแดนติดเชียงขวางไป
ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก บลิคำไชยไปทางทิศใต และเวียงจันทนไปทางทิศตะวันตก จังหวัดประกอบดวย 
5 อำเภอ ซึ่งรวมถึงเมืองอนุวงศ เมืองลองแจง เมืองลองซาน เมืองฮมและเมืองทาโทม ประชากรทั้งหมด
ประมาณ 80,000 คน สวนใหญเปนเชื้อชาติมง แขวงน้ีไมแบงปนพรมแดนใด ๆ กับประเทศเพื่อนบาน. 

18.00 น.          นำคณะเดินทางถึงแขวง ไชยสมบูรณ นำทานเช็คอินเขาสูที่พัก  ณ  โรงแรม..... อิสระ/พักผอน/ตามอัธยาศัย 
19.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ ณ หองอาหารโรงแรม  (มื้อท่ี 5)   
20.00 น.         กลับทีพ่ัก อิสระ/พักผอน/ตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ไชสมบูรณ ์- พูคูน – กาส ี– ผาตัง้ – เมืองวงัเวียง - บลูลากูน 
06.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   (มื้อท่ี 6) 
07.00 น. นำชมตลาดเชา ตลาดเชาไซสมบูน แขวงไชยสมบูรณ สปป.ลาว  ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมทองถ่ิน  
08.00 น. พาทานเชียวชมภูเขาหัวโลนหรือทุงหญาสีเขียวไฮไลทเมืองไชสมบูน  
10.00 น. จากนั้นอำลาเมือง ไซสมบูน เดินทางสู เมืองวังเวียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  ตามเสนทาง

หมายเลข 13 ใต วังเวียงเปนเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยูริมแมน้ำซอง 
ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกวางสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเปนฉากหลัง  วังเวียง
ไดฉายาวา “กุยหลินแหงเมืองลาว” จริงเท็จแคไหน ตองไปพิสูจนกัน รถวิ่งไตเขาบนถนนลอยฟาที่มีความสูง
จากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เสนทางคดโคง ลัดเลาไปตามไหลเขา สองขางทางมีหมูบานชาวเขาปลูกอยู
ริมถนนเปนระยะ ทานจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไรนาแบบขั้นได และ
หมูบานชนพื้นเมืองเผาตางๆ ของลาว เชน ลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง ไทลือ ซึ่งตั้งบานเรือนอยูสองขางทาง ชม
ความยิ่งใหญของขุนเขาที่เต็มไปดวยไมปานานาพันธุที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหวางทางผาน ภูเบี้ย ศาลาพูคูณ 
ซ่ึงเปนจุดสูงสุดและแบงเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง แขวงเวยีงจันทน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารตามเสนทาง (มื้อท่ี 7)  
13.00 น. หลังอาหารเดินทางตอ ผานภูพระเขา เมืองกาส ีบานผาตั้งและเมืองวังเวยีง  
16.00 น.    ถึงเมืองวังเวียง “กุยหลนิเมืองลาว” แลวนำทานเขาที่ พักโรงแรมศรีสมบัติพลาซา หรือเทียบเทา  
  อิสระ/พักผอน/ตามอัธยาศัย 
17.30 น.    รับประทานอาหารค่ำทีร่านอาหารริมแมน้ำซอง (มื้อท่ี 8)  หลังอาหารสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองวังเวยีงและชอป

ปงสินคาพื้นเมืองที่ถนนยานกลางเมืองตามอธัยาศัย 
20.00 น.         กลับทีพ่ัก อิสระ/พักผอน/ตามอัธยาศัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่  ซต้ีิทวัรว์งัเวียง - เขา้ถนนมอเตอรเ์วย ์- เมืองเฟือง – เวียงจนัทน ์- หนองคาย 
06.00 น. พาทานเที่ยวชมตลาดเชาเมืองวังเวียง ดูวิถีชีวิตชาวเมืองวังเวียง 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   (มื้อท่ี 8 ) 
08.00 น.  เช็คเอาท พาทานเดินทางไปยังเมืองเฟองเพื่อสวดมนต  ณ  วัดสินไชยาราม สรางตั้งข้ึนในป ค.ศ 1999 โดยทาน

บอคำ สาลีบุตร รองประทานองคการพระพุทธศาสนาสัมพันธลาว พรอมคณะพระสงฆ จุดประสงคเพื่อปกปก
รักษาตำนานนิทานเรื่องทาวสินไชซึ่งมีความผูกพันธระหวางทาวสินไชไดมาตามหาอาชื่อวา นาง สุมนทา ที่ถูก
พญายักษจับกุมลักพาตัวไปซอนไวบริเวณแหงน้ี ทาวสินไชและยักษไดตอสูกัน สุดทายยักษไดพายแพไดเสียชีวิต
บริเวณดังกลาว นอกจากนั้นในวัดดังกลาวยังเปนดินแดนแหงธรรมะใหชาวลาวไดเขามาทองเที่ยว และศึกษาใน
สวนตาง ๆ ของวัด ไดมีรูปภาพจำลองเหตุการณทางพระพุทธศาสนาหลายจุดของพระพุทธเจาที่สามารถเขา
ใจความเปนมาของพระพุทธศาสนาไดงายขึ้น พรอมกับเปนการไหวบูชาขอพรตาง ๆ เชนสวนเวลุวัน ที่มี
พระพุทธรูป 1,250 องค สวนอัมพวรรณ ที่เกี่ยวของกับนายหมอประจำของพระพุทธเจา สวนปามหาวันและอื่น 
ๆ อยูในวัดยังมีกิจกรรมที่หนาสนใจอีกเชน กลางเดือนพฤษภาคมมีงานบูชา วันวิสาขบูชาก็คือวันประสูต วันตรัส
รู และวันปริณิพานขององคสัมมาสัมพุทธเจา นอกจากนั้นในวัดยังมีกิจกรรมธรรมะในแตละวันเชน การไหว
ภาวนาในตอนเชา ตอนบาย และตอนเย็น รวมทั้งสามารถบวชขาวจำศีล และประเพณีอื่น ๆ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารดอนกลางเมืองเฟอง  (มื้อท่ี 9 ) 
13.00 น.  พาทานเดินทางกลับนครหลวงเวียงจันทน โดย เสนทางดวนมอรเตอรเวย ผานอุโมงคตัดผานชองเขายาว

ประมาณ 750 เมตรใชเวลาเพียง 45 นาที เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน พาทานเที่ยวชม พระธาตุหลวง
เวียงจันทน, อานุสาวรียประตูชัย 

16.30 น. รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคารแมโขง  (มื้อท่ี 10 ) 
17.00 น.  นำคณะเดินทางตอไป ดานพรมแดน เวียงจันทน-หนองคาย จากน้ันพาคณะทัวรขามดานมายังฝงไทย แบบวีไอพ ี 
18.00 น. คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

 

  สิ้นสดุการบรกิาร  
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางขางตน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
ใหทราบลวงหนา โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชนทานเปนสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  อตัราค่าบรกิาร   สาํหรบักรุป๊ 20-60  ท่าน (มีหวัหนา้ทวัรไ์ทย) รถนาํขบวน วิทยุสือ่สาร ฯลฯ      
                   

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน/หอ้ง พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ หมายเหตุ 
20-24 ม.ค.2566 15,900 2,500.-  
28-31 ม.ค. 2566 15,900 2,500.-  
10-13 ก.พ.2566 15,900 2,500.-  
ค่านาํรถขา้มแดน 2,500 / คนั   

 

 

 

อตัราน้ีรวม        รถนำขบวน / ที่พักโรงแรม 3 คนื 
(หองละ 2 ทาน)/ทำเนียมเขาชมสถานที่ทองเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถทองเที่ยว/ ลองเรือ 
น้ำโขง/ ไกดทองถ่ิน/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินทานละ 1,000,000  บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)/ บริการน้ำดื่ม-ผาเย็น 

อตัราน้ีไม่รวม     อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ / คาใชจายสวนตัวทุกชนิด / ทิปมัคคุเทศก 
และพนักงานขับรถ/ คาธรรมเนียมวีซาสำหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว/ภาษีมูลคา  
เพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%/ และอื่นๆ ที่มิไดระบุในรายการ   

เอกสารท่ีใช ้      พาสปอรต ที่มีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดอืน  และมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
พาสปอรตรถยนตเลมสมีวง ที่มีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน  สำเนาเลมทะเบียนรถยนต+หนาเสียภาษี 
(รถตองไมติดไฟแนนท) กรณีรถติดไฟแนนทตองมีหนังสือมอบอำนาจจกเจาของรถหรือไฟแนนท 

 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คาโรงแรมที่พักจำนวน 3 คืน (พักหองคู) 
 คารถตูปรับอากาศ นำเที่ยว 
 คาอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาใชจายของมัคคุเทศกทองถ่ิน  
 คาอากรทองเที่ยวประเทศลาว 
 คาประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 
 คาเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ 

    

 คาวีซาสำหรับชาวตางชาติ  
 คาพักหองเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ คาอาหาร    
  เครื่องดื่มสั่งเพิ่ม  คาซักรีด คาโทรศัพท คาทิป  พนักงาน ฯลฯ 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม  7 % คาภาษีหัก ณ .ที่จาย  3 % 

 เอกสารประกอบการเดินทาง  
หนังสือเดือนที่ที่มีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหนาวางเหลือมากกวา 2 หนา 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชาํระค่าบริการ 
สงรายชื่อลูกคา พรอมชำระงวดแรก 8 ,000 บาท สวนที่เหลือชำระทันทีกอนการเดินทาง  10 วัน 
 

การยกเลกิ 
ยกเลิกกอนการเดินทาง  21 – 30  วัน เก็บคาใชจายทานละ  2,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง  8 – 20 วัน เก็บคาใชจายทาน 50% ของราคาทัวร 
ยกเลิกกอนการเดินทาง  7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 

 รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางตามความเหมาะสม อันเน่ืองมาจากความลาชาของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ    หรือ
สภาวะทางการเมือง ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการสวนหน่ึงสวนใดไดตามความจำเปน
และเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเขาเยี่ยมชมของแตละสถานที่ เหตุการณทางการเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเปนสาเหตุตองเลื่อนการเดินทาง หรือไมสามารถจัดพาคณะเที่ยวไดตามรายการ
ทั้งหมด 

 



 

 

 

 
บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาอนัเนื่องมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

 อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาคาเชื้อเพลิงตาง ๆ  
 การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได   เพราะเปนการเหมาจายทั้งหมด 

ทั้งน้ีบริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกคาเปนหลัก 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการปฏิเสธออกนอกประเทศ   / หามเขาประเทศ   / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสาร

การเดินทางไมถูกตองและความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย       
 
หลงัการโอนเงนิ 

กรุณา สงหลักฐานตางๆ ที่แจงไวดานลางน้ี  มาที ่............ 
 Fax. 042-870716, รอสัญญาณ แฟกซ 
 หรือ สแกนหลักฐาน สงมาที่ อีเมล   kritchanat007@hotmail.com, LINE ID : bomzaa007 

1. สำเนาการโอนเงิน 
2. เบอรโทรติดตอกลับ ของ ผูจอง และเพื่อนรวมทาง 
3. กำหนดวันเดินทาง   / ทริปที่ไป   / วันเดินทาง 
4. หากไปตางประเทศ ขอสำเนาพาสปอรต  

  กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายและสาํรองที่นั่ง ที่ทา่นติดต่อไดต้ลอดเวลาทาํการของ

บรษัิทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น ในวนัจนัทร ์– ศกุร ์และในวนัเสาร ์ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น.   
***เงือ่นไขการชาํระเงนิ***  โอนในช่ือบญัชี ว่าที่ ร.ต.กฤษณช์าณฏัฐ ์ กุลรชัชหิรญั 

บญัชธีนาคาร สาขา เลขทีบญัช ี
บญัชธีนาคารทหารไทย สาขาเลย 380-243-916-0 
บญัชธีนาคารกสกิรไทย  สาขาเลย 156-2-71672-2 
บญัชธีนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาเลย 648-258-137-7 
บญัชธีนาคารกรงุไทย สาขาเลย 403-1752-46-6 

 

หากท่านมีขอ้สงสยัใด ๆ :  กรุณาสอบถามเจาหนาที่ฝายขายและสำรองที่น่ัง ที่ทานตดิตอไดลอดเวลาทำการของ

บริษัทฯ ระหวาง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร – ศุกร และในวันเสาร เวลา 10.00 - 14.00 น.                         

เอน็.บ.ีฮอลเิดยท์วัร ์ใบอนุญาตนาํเท่ียวเลขท่ี   
เลขที ่126 หมู่ 9 ถ.เจรญิรฐั ต.นาอาน อ.เมอืง จ.เลย 42000 

โทร/แฟกซ.์ 042-870716  มือถือ. 061-7195459 E-mail : kritchanat007@hotmail.com 

Facebooks : www.facebook/nbholidaytour ,website : www.mbholidaytour.com 

ID LINE : bomzaa007 
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