
 

ทวัรว์งัเวยีง  ครสิตจกัรนาค า  เวยีงจนัทน ์  ( 3 วนั 2 คนื) 

  “สปป.ลาว โอกาสทางการคา้ การลงทนุ และการทอ่งเทีย่วลุม่น ้าโขง”   

เปิดประสบการณ์ใหมด่า้นการคา้และทอ่งเทีย่วไปพรอ้มกนักบัทรปิพเิศษนี ้พรอ้ม

ทัง้ไดพ้บปะแลกเปลีย่นประสบการณ์กับนักธรุกจิครสิเตยีน สูก่ารเชือ่มโยงเครอืขา่ย

ธรุกจิครสิเตยีนลุม่น ้าโขง... กบัทรปิพเิศษ จัดโดย สโมสรธรุกจิครสิเตยีนอดุรธานี 

 

วนัที ่25 พค.  อดุร-  วงัเวยีง 

 

07.00 รับคณะทีส่นามบนิอดุร และในตวัเมอืงอดุร   

07.30 แวะทานอาหารเชา้ทีค่งิสโ์อชา (มือ้ที ่1)  

08.30 เดนิทางไปดา่นหนองคาย ขา้มไปฝ่ังเวยีงจนัทน์ 

09.30 พบมคัคเุทศกช์าวลาว  จากนัน้ออกเดนิทางสู ่     

         เมอืงวงัเวยีง 

12.00 รับประทานอาหารกลางวนัหนา้เขือ่นน ้างมึ(มือ้ที2่) 

15.00 ถงึวงัเวยีง  เชค็อนิเขา้ทีพ่กั โรงแรมทวสีขุ จากนัน้

พาคณะแวะถา่ยรปูเซลฟ่ีทีส่ะพานแขวนสสีม้สดขา้มแมน่ ้า

ซอง สญัลกัษณ์ของเมอืงวังเวยีง 

18.00 รบัประทานอาหารเย็นในวงัเวยีง (มือ้ที3่) 

19.00 เดนิเลน่ถนนคนเดนิ แลว้เขา้ทีพ่ักตามอธัยาศยั 

 

วนัที ่26 พค.   

วงัเวยีง – เวยีงจนัทน ์

07.00 รบัประทาน

อาหารเชา้ทีโ่รงแรม (มือ้

ที ่4) เสร็จแลว้เชค็เอา้ท์

ออกจากทีพ่ัก08.00 น า

คณะเทีย่วชมสนุกสนาน 

 



 

 

เพลดิเพลนิตอ่ที ่บลลูากนู สระน ้าสฟ้ีาใส หอ้ยโหนสปรงิ

ตวั เลน่น ้า  จากนัน้น าคณะที ่ลอ่งเรอืหางยาวชมววิรมิฝ่ัง

แมน่ ้าซอง   

12.00 รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)    

13.00 น าคณะเดนิทางสูเ่วยีงจันทน ์ 

17.00 เชค็อนิเขา้ทีพ่กัโรงแรมในเวยีงจนัทน ์

18.00 รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่)  

กบันักธรุกจิครสิเตยีนในสปป.ลาว รา้นอาหารสวนน า้พ ุ

21.00 สง่คณะเขา้ทีพ่กั  

โรมแรมแสงตะวนัรเีวอรไ์ซต ์พักผอ่นตามอธัยาศยั  

 

วนัที ่27 พค. เวยีงจนัทน-์อดุรธาน ี

 

07.00 รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม (มือ้ที7่) 

09.00 เดนิทางไปนมสัการพระเจา้กบัพีน่อ้งชาวลาว ณ  

         ครสิตจกัรนาค า นครหลวงเวยีงจนัทน ์

12.00 รบัประทานอาหารกลางวนัในครสิตจักรนาค า 

13.00 น าคณะเทีย่วชม อนสุาวรยีป์ระตชูยั เสมอืน

ประตตูอ้นรับสูเ่วยีงจันทนส์ถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งแบบ

ประตชูยัแหง่นครปารสีฝร่ังเศส ผสมผสานศลิปกรรมแบบ

ลา้นชา้ง อยา่งลงตวั จากนัน้ พาคณะเลอืกชมสนิคา้ราคา

ถกูบรเิวณ พระธาตหุลวง ในกรงุเวยีงจนัทน ์

15.00 กลบัสูด่า่น ต.ม. สะพานมติรภาพลาว-ไทย ชอ้ปป้ิง 

สนิคา้ปลอดภาษ ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษี เลอืกซือ้ของฝาก

ของทีร่ะลกึมากมายกอ่นเดนิทางกลบัฝ่ังไทย 

16.00 เดนิทางกลบัจงัหวัดอดุรธาน ีโดยสวสัดภิาพ  

จบทรปิทอ่งเทีย่วและเยีย่มเยยีนครสิตจักรใน สปป.ลาว 

 

 

คา่บรกิาร  15 - 30 ทา่น  

 

จองระหวา่งวนัที ่1-7 พค. 2561       ทา่นละ 5,700 บาท 

จองระหวา่งวนัที ่8-15 พค. 2561     ทา่นละ 6,700 บาท 
 

หมายเหต ุ:  พกัหอ้งละ 2 ทา่น หากผูเ้ดนิทางทา่นใด ตอ้งการพกัคนเดยีว เพิม่อกี 1,000 บาท                                



 
 
สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 
1.ยารักษาโรคประจ าตัว,เสือ้ผา้และรองเทา้ทีส่วมใสส่บาย,ของใชส้ว่นตัว ยาสระผม ครมีอาบน ้า ยาสฟัีน 
2.กลอ้งถา่ยรปู,อปุกรณ์กนัแดด,รม่พับ,เสือ้กันฝน,พาสปอรต์,ซมิลาว (หาซือ้ไดท้ีด่า่นไทยลาว)  
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.คา่รถตูป้รับอากาศแบบวไีอพหีรอืรถบัส ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 
2.คา่ทีพั่ก 2 คนื พักในวงัเวยีง 1 คนื และในเวยีงจันทน ์1 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
3.คา่อาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
4.คา่เรอืหางยาวลอ่งแมน่ ้าซอง  
5.คา่ด าเนนิการผา่นแดน และคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการ 
6.คา่เครือ่งดืม่บรกิารบนรถ ในระหวา่งการเดนิทาง 
7.คา่มัคคเุทศกล์าว ใหข้อ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่ว และคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
8.คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
9.คา่ทปิ มัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ (จา่ยตามความพงึพอใจในบรกิาร) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นสัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่
โทรศัพท,์คา่อาหารเย็นส าหรับนักธรุกจิชาวลาว คา่บรกิารซกัรดี,คา่รักษาพยาบาลทีเ่กดิจากโรคประจ าตัว 
2.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาต ิทีต่อ้งจา่ยเพิม่ตา่งหาก 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

ยกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 15 วนั ทางสโมสรฯขอเก็บเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด   

 

หมายเหต ุ

ทางสโมสรฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการน าเทีย่ว เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่

และเวลา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นหลัก 

 

วธิชี าระเงนิ : 
โอนเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด เขา้บัญชธีนาคารของสโมสรธรุกจิครสิเตยีนอดุรธาน ีตามหมายเลขบัญช ี

 
ธนาคารไทยพาณิชย ์(สาขาตกึคอม แลนดม์ารค์ อดุรธาน)ี 
ชือ่บญัช ี:    นายชยัณรงค ์วลญัชพฤกษ ์และ/หรอื นายถาวร ปลึม้จติร ์และ/หรอื นายจลุภทัร องัศวุ 

เลขทีบ่ญัช ี:    407-579205-0 (ออมทรพัย)์ 

โอนแลว้สง่สลปิหลักฐานการโอนมาที ่ไลนค์วิอารโ์คค้ของประธานสโมสรฯ (คณุชยัณรงค ์วลัญชพฤกษ์) 
 
 
 

 
 
ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ หรอืจองทวัรไ์ดท้ ี ่
คณุ ชยัณรงค ์(ประธานสโมสรฯ) โทร (094) 5211165  
คณุ ดสุติ (กรรมการรว่ม) โทร (083) 7837733 
 
 
หมายเหต ุ: 
บรหิารจัดการน าเทีย่วโดย บรษัิท เดอะดพีารท์เจอร ์จ ากัด  
ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่วเลขที ่51/00734 
 
 


