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1) จันทร์ที่ 13 เมษายน 2563     กรุงเทพฯขบวนรถไฟอีสานมรรคา 
 

19.00 น.    สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที่สถานีรถไฟหวัล าโพง กรุงเทพมหานคร  
❖ เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
20.00 น.    ออกเดินทางโดยรถไฟขบวนอีสานมรรคา ชัน้ 2 ตู้นอนปรับอากาศที่พิเศษสะดวกสบาย สูจ่งัหวดัหนองคาย 
❖ พกัผ่อนตามอธัยาศยั ค ่าคืนนีร้าตรีสวสัด์ิ 
 

 

2) อังคารที่ 14 เมษายน 2563    หนองคาย – สังคม – หนองคาย 
 

06.45 น.    อรุณสวสัด์ิขบวนรถไฟถึงสถานีหนองคาย ตรวจสอบสมัภาระก่อนลงจากขบวนรถ เปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศ 
D4D น าท่านปฏิบตัิภารกิจสว่นตวัที่..... 
อาหารเช้าที่ ..... 
 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เดินทาง : จันทร์ที่ 13  – เสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 



บุญสงกรานต์บ้านพี่เมืองน้องสองเวียง 

 
สกัการะหลวงพ่อพระใส วัดโพธ์ิชัย วดัเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของจงัหวดัหนองคาย หลวงพ่อพระใสเป็นพระพทุธรูปสมัฤทธ์ิ 
ปางมารวิชยัที่มีพทุธลกัษณะงดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวหนองคายเป็นอย่างยิ่ง โดยมกัจะบนบานให้แคล้วคลาด 
เดินทางปลอดภยัเม่ือสมดงัปรารถนาก็จะน าผ้าองัสะมาถวาย และในช่วงเทศกาลสงกรานต์นีม้ีจะงานสมโภช สรงน า้ โดย 
อญัเชิญหลวงพ่อพระใสแหร่อบเมืองหนองคายให้ประชาชนได้สรงน า้อีกด้วย  ชม ศาลาแก้วกู่ สวนประติมากรรมปนูปัน้
ขนาดใหญ่ เก่ียวข้องกบัค าสอนของแต่ละศาสนาอนัประกอบไปด้วย พทุธ คริสต์ ฮินด ูสร้างขึน้จากแรงบนัดาลใจของพ่อปู่
บญุเหลือ สรีุรัตน์ ตามความเชื่อว่าหลกัค าสอนของทกุศาสนาสามารถน ามาผสมผสานกนัได้ 
อาหารกลางวนัที่ ... 
เดินทางสู ่อ.สงัคม เมืองเล็กๆริมแม่น า้โขง ชมทศันียภาพแบบพาโนรามาของเมืองหนองคาย บน สกายวอล์ค ซึ่งท่านจะ
ได้เห็นวิวของแม่น า้โขงทอดยาวเป็นสาย เห็นเมืองสงัข์ทอง และแขวงนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว สกายวอล์คนีต้ัง้อยู่
ที่วัดผาตากเสื้อ บนเทือกเขาสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ชมวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
จงัหวดัหนองคายเลยก็ว่าได้ จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสูต่วัเมือง 
อาหารค ่าที่ ... 
ที่พกั  โรงแรมอมันตา หนองคาย 
พกัผ่อนตามอธัยาศยั... ราตรีสวสัด์ิ 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

3) พุธที่ 15 เมษายน 2563     หนองคาย – วังเวียง  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
06.30 น.    น าท่านสูด่่านชายแดนเขตหนองคายเพื่อผ่านพิธีการผ่านแดนข้ามไปยงัเขต สปป.ลาว (ใช้พาสปอร์ตตวัจริง) 
เดินทางสู ่ เมืองวงัเวียง ระหว่างทางท่านจะได้สมัผสักบัวิวธรรมชาติสองข้างทาง ชมวิถีชีวิตแบบชาวบ้านและประเพณี
สงกรานต์ของพี่น้องชาว สปป.ลาว ที่จดัขึน้ในวนัที่ 14 -  16 เมษายนเป็นประจ าทกุปี โดยจดัหลงัจากบ้านเรา 1 วนั 
อาหารกลางวนัที่ ร้านพชู า 
ชม ถ ้าจัง ภายใจมีหินงอกหินย้อยสวยงามตามแบบธรรมชาติสรรสร้าง น าท่านแช่น า้แร่ที่อยู่ภายใต้ถ า้แห่งนีต้ามความ
เชื่อของคนลาว ว่ากนัว่าน า้แร่นีจ้ะท าให้มีสขุภาพแข็งแรง ให้ท่านได้ผ่อนคลายสบายตวักนัสกัพกั  
ชม บลูลากูน แองน า้สีเขียวดจุมรกต และเป็นที่ชื่นชอบของนกัท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องจากได้กระโดด ทิง้ตวัจากบนกิ่งไม้
ลงมาในแอ่งน า้แต่ละท่านจะมีท่ากระโดดแบบเฉพาะตวั ท่านใดอยากประลองฝีมือด้วยการกระโดดน า้ท่ายากก็สามารถ
ท าได้นะคะ หรือท่านใดจะลงไปแช่น า้ก็ได้ค่ะ (กรุณาเตรียมชดุไปเปลี่ยนส าหรับท่านที่เลน่น า้) 
 



บุญสงกรานต์บ้านพี่เมืองน้องสองเวียง 

 
อาหารค ่าที่ ร้านนางบด 
ที่พกั ซิลเวอร์นากา (Silver Naga Hotel) 
พกัผ่อนตามอธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563          เขื่อนน้ำงึม – นครหลวงเวียงจันทน์ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทางแวะชมตลาดชาวบ้านที่ บ้านท่าเรือ แหล่งรวมของฝากขึน้ชื่อจากปลาที่
น ามาแปรรูปต่างๆมากมาย อย่างเช่นปลาแห้ง ปลาร้า ซึง่เป็นปลาที่ได้จากห้วยปลาม้อม เขื่อนน า้งึม 
อาหารกลางวนัที่ เขื่อนน า้งึม 
ล่องเรือชมวิวสวยที่ชาวลาวการันตีว่าทะเลเมืองลาว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวียงจนัทน์ ชมบรรยากาศการเล่นน า้
บญุสงกรานต์ปีใหม่ของชาวสปป.ลาวในวนัสดุท้าย ชม ประตูไซ หรือประตชูยั ซุ้มประตขูนาดใหญ่สร้างอยู่บนถนนล้าน
ช้าง ลกัษณะคล้ายประตชูยัของฝร่ังเศสที่กรุงปารีส แต่การสร้างจะเป็นศิลปะล้านช้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปราสาทบน
ประตู ลวดลายปูนปัน้และภาพวาดบนเพดาน ประตูชัยแห่งนีส้ร้างขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2512 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่วีรชนผู้ ร่วม
ปลดปล่อยชาวลาวให้เป็นอิสระ โดยบริเวณเสาประตูมีทางขึน้ไปชมวิวด้านบนและระหว่างทางก็จะมี ร้านค้าจ าหน่าย
สินค้าที่ระลกึให้ได้เลือกช้อปอีกด้วย 
อาหารค ่าที่ ... 
ที่พกั โรงแรม ดอนจัน พาเลด 

 

5) ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563     เวียงจันทน์ – หนองคาย 
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
สกัการะ พระธาตุหลวง พทุธสถานซึง่เป็นศนูย์รวมจิตใจของพี่น้องชาว สปป.ลาว เดิมเป็นพระธาตอุงค์เล็กๆ เชื่อกนัว่า 
สร้างขึน้ในราวพทุธศตวรรษที่13-14 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตสุว่นของกระดกูหวัหน่าว ต่อมาพระเจ้าไชย 
เชษฐาธิราชทรงให้สร้างพระธาตหุลวงขึน้มาใหม่โดยให้สร้างครอบครององค์เดิมไว้และให้ชื่อว่า พระธาตเุจดีย์โลกจฬุามณี  
พระธาตหุลวงถกูท าลายเสียหายหลายครัง้และได้มีการบรูณะใหม่ โดยครัง้หลงัสดุบรูณะรูปทรงตามคติจกัรวาลที่มีพระ 
สเุมรุเป็นกลางและมีเจดีย์ธาตบุริวารล้อมร้อบ 30 องค์ ทาสีทองสวยอร่าม  



บุญสงกรานต์บ้านพี่เมืองน้องสองเวียง 

 
ชม วัดสีเมือง ซึง่เป็นศาลหลกัเมืองที่ชาวลาวเชื่อว่าถ้าใครมาอธิษฐานขอลกูก็จะได้ลกูตามค าขอ แต่ที่นี่ห้ามขอเร่ือง 
ความรักเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะไม่สมหวงั ชม หอพระแก้ว ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะอญัเชิญ 
ประดิษฐานไปยงัวดัพระแก้วทีก่รุงเทพฯในปัจจบุนั ชม พิพิธภัณฑ์นายไกสอน ภายในจดัแสดงเร่ืองราวชีวิตและการ 
ปฏิบตัิหน้าที่ของประธานไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศลาว คนที่ 3 
อาหารกลางวนัที่ ภัตตาคารแม่โขง 
หลงัอาหารน าท่านซือ้สินค้าปลอดภาษีตลาด Duty Free ศนูย์กลางการค้าปลอดภาษี อย่างสรุา ไวน์ บหุร่ี กระเป๋าแบรนด์
เนมดงัๆ รองเท้า น า้หอมและเคร่ืองประดบั และที่พลาดไม่ได้คือกาแฟดาว กาแฟที่มีชื่อเสียงที่สดุในลาว จากนัน้น าท่าน
ผ่านพิธีการผ่านแดนกลบัมายงั จ.หนองคาย จากนัน้น าท่านซือ้ของฝากที่ร้านแดงแหนมเนอืง ศนูย์รวมของฝากขึน้ชื่อของ
หนองคายฝากคนทางบ้านก่อนกลบั 
 
19.10 น.     เดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพมหานคร โดยขบวนรถไฟสายอีสานมรรคา ตู้นอนปรับอากาศชัน้ 2 พกัผ่านอตาม
อธัยาศยั ค ่าคืนนีร้าตรีสวสัด์ิ 
 
 

6) เสาร์ที่ 18 เมษายน 2563      กรุงเทพมหานคร 
 

 
06.00 น.       ถึงสถานีรถไฟหัวล าโพง กรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ ขบวนรถไฟจอดเทียบชานชาลา สมาชิกทกุท่าน
ตรวจเช็คสมัภาระสว่นตวัก่อนลงจากขบวนรถ เดินทางกลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 
 

อตัราค่าบริการ ตู้นอนชัน้ 2 ปรับอากาศ 
ผู้ใหญ่ (เตียงลา่ง)  ท่านละ   19,500.-  บาท 

   ผู้ใหญ่ (เตียงบน)  ท่านละ   19,400.-  บาท 
   พกัเด่ียว     เพิ่ม          3,300.-   บาท 

    
   ตู้นอนชัน้ 1 ปรับอากาศ 
   ผู้ใหญ่ (เตียงลา่ง) ท่านละ    19,950.-  บาท 
   ผู้ใหญ่ (เตียงบน) ท่านละ    20,150.-  บาท 
   พกัเด่ียว   (เพิ่ม)     3,300.-   บาท 
 
 
 



บุญสงกรานต์บ้านพี่เมืองน้องสองเวียง 

 

อตัราน้ีรวม   1. ตัว๋รถไฟ รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการและค่าผ่านแดนเข้าสปป.ลาว 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
          - วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุท่านละ  500,000  บาท 
   6. มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
    

อตัราน้ีไม่รวม  1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ 
   2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เง่ือนไขการจอง  1.ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่ามดัจ า จ านวน  10,000  
        *** ภายใน  วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2563  

พร้อมสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหลกัฐานการช าระค่ามดัจ า 
   2. ช าระสว่นที่เหลือ ภายในวนัศกุร์ ที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

การยกเลิก   1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563  หกัค่าบริการ 30 % 
   2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วนั หกัค่าบริการ 100 % 
 

เอกสารการเดินทาง หนงัสือเดินทาง (Passport) มอีายเุหลือการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
   และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

ช าระค่าทวัร์โดยโอนเขา้บญัชี  ชื่อบญัชี : บริษัท ชัยทัวร์  1984 จ ากัด  เลขที่ : 031-4-01413-1 
            ธนาคาร : ไทยพาณิชย์   สาขา : ถนนจันทน์   ประเภทบญัชี : ออมทรัพย์ 

 
เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 
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