วันแรก

กรุงเทพฯ-หนองคาย

17.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ( สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ ามโรงพยาบาลจุฬา ) ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ โคล่าทัวร์ บริ การเรื่ องสัมภาระ และ
อานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ท่าน...
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ นาท่านเดินทางสู่ จ. หนองคาย รับประทานอาหาร(1) บนรถพร้อมฟังเรื่ องราวที่
น่าสนใจจากมัคคุเทศก์และทีมงาน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย..

18.00 น.

วันทีส่ อง หนองคาย-หลวงพระบาง
06.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่ าย

17.30น.
19.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.หนองคาย รับประทานอาหารเช้ า(2) ทีโ่ รงแรม รอยัล แม่ โขงหนองคาย
นาท่านผ่านด่านสะพานมิตรภาพ (ด่านฝั่งลาว) พร้อมร่ วมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก กันพอหอมปากหอมคอ แล้วออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง
ซึ่งห่างจากเวียงจันทน์ 156 กม ชมวิวภูเขาที่สลับซับซ้อนกันอย่างสวยงามธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ร้ านอาหารท้ องถิน่
นาท่านเดินทางขึ้นเหนือของลาว สู่ เมืองหลวงพระบาง เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอนั งดงาม ชมวิถี
ชีวติ ชาวบ้านที่เรี ยกว่าชาวลาวสูง ศิลปะการทามาหากินบนที่สูง การทาไร่ นาแบบขั้นบันได เส้นทางสายนี้จดั เป็ นเส้นทางที่ลดั เลาะภูเขา
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ และถ่ายภาพบรรยากาศอันสวยงาม
เดินทางถึงหลวงพระบาง นาท่านชม พระธาตุพูสี พระธาตุประจาเมือง บรรยากาศ ยามเย็นที่สวยงามมาก
รับประทานอาหารคา่ (4)ที่ “อินโดไชน่ า” หลังอาหาร ชมถนนคนเดิน ชมสิ นค้าพื้นเมืองของชาวลาว
(พักค้ างคืนเมืองหลวงพระบาง) พัก โรงแรม โชคพันคา หรื อเทียบเท่ า (ปรับอากาศห้ องละ 2-3 ท่ าน)

วันทีส่ าม
05.30 น.
07.30 น.
08.30 น.

12.30 น.
13.00 น.

15.00 น.

19.00 น.

หลวงพระบาง
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า เชิญทุกท่านร่ วมทาบุญตักบาตรข้ าวเหนียว แด่พระภิกษุกว่า 300 รู ป ตามวัฒนธรรมลาว แล้วเดิน
เที่ยวชมวิถีชีวติ ของคนหลวงพระบางที่ตลาดเช้า ให้ท่านได้จิบกาแฟร้อนๆ ณ ร้านประชานิยม
รับประทานอาหารเช้ า(5)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พระราชวังเก่ า ซึ่งปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติลาว,วัดใหม่ สุวรรณภูมา
ราม ซึ่งมี อุโบสถลักษณะผสมผสาน ไตลื้อ เชียงขวาง และ หลวงพระบาง เข้าด้วยกัน แล้ว
อ้อมไปดู วัดเชียงทอง อันเลื่องลือ ลักษณะสิ ม(อุโบสถ)แบบหลวงพระบาง ซึ่งเป็ นวัดที่สาคัญ
และมีความงดงามที่สุด จนได้รับการยกย่องจาก นักโบราณคดีวา่ เป็ นดัง่ อัญมณี แห่ง
สถาปั ตยกรรมลาว นาท่านเดินทางสู่ ถา้ ติง่ นาท่านล่องเรื อแม่นา้ โขง ต่ออีกครึ่ งชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ร้ านอาหารริมแม่ นา้ โขง
นาท่านชม ถา้ ติง่ ถ้ าติ่งเป็ นถ้ าบนหน้าผาที่อยูต่ ิดริ มแม่น้ าโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้า 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไป
อีก 218 ขั้น มีพระพุทธรู ปเป็ นจานวนมาก นับเป็ นถ้าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา จากนั้นนาท่านเดินทางกลับระหว่างทาง แวะ หมู่บ้าน ช่ าง
ไห ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นในชนบทที่ต้ งั รกรากใช้ชีวติ อยูร่ ิ มแม่นา้ โขงมาเป็ นระยะเวลานานหลายปี อาชีพในการหมักเหล้า สาโท และเป็ น
แหล่งรวมสิ นค้าพื้นเมืองจาพวกผ้าทอ กระเบื้องเคลือบเก่า ชมความร่ วมมือของชาวบ้านที่ได้จดั แต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
นาท่านเดินทางต่อเพื่อไปชม นา้ ตกตาดกวางซี ซึ่งแปลว่ากวางหนุ่ม ซึ่งเป็ นน้ าตกที่สวยงามแห่ง
หนึ่งของหลวงพระบาง โดยมีสายน้ าสี เขียวมรกต ที่ลดหลัน่ ผ่านชั้นหิ นปูนลงสู่แอ่งน้าที่สดใส
มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ช้ นั บนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้าตก อิสระให้ท่านดื่มด่ากับ
ธรรมชาติ
รับประทานอาหารคา่ (7)ที่ “เฮื อนหลวงพระบาง” ร่ วมพิธี บายสี สู่ขวัญ(กรณีกรุ๊ปใหญ่ 30
ท่ านขึน้ ไป) และเชิญท่านราวง บาสะล๊ อบ จนได้เวลากลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักค้ างคืนเมืองหลวงพระบาง) พัก โรงแรม โชคพันคา หรื อเทียบเท่ า (ปรับอากาศห้ องละ 2-3 ท่ าน)

วันทีส่ ี่

จุดชมวิวพูคูนเพียงฟ้ า-วังเวียง-กาสี -ถา้ จัง-แม่ นา้ ซอง

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า(8)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม ข้ าวต้ ม ไข่ ดาว ขนมปัง (ข้ าวจี)่ กาแฟ ชา
เก็บสัมภาระอาลาเมืองหลวงพระบาง นาท่านเดินทางสู่เมืองวังเวียง เมืองวังเวียงถือเป็ นเมืองที่มีธรรมชาติงดงาม ล้อมรอบด้วยขุนเขา
อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มแม่นา้ ซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ากว้าง
สะอาดใสสลับกับ เนินแนวเทือกเขาหินปูนเป็ นฉาก หลัง วังเวียงได้รับฉายาว่าเป็ น "กุ้ยหลิน
แห่ งเมืองลาว"
บริการอาหารกลางวัน (9)ณ ร้ านอาหาร พูคูนเพียงฟ้ าสถานที่ต้งั ของร้านนี้ทาเอาลูกค้า
หลายๆท่าน ต้องอดใจไม่ไหว กับการ โพสท่าเพื่อถ่ายรู ป กันอย่างสนุกสนาน
เดินทางสู่ “ถา้ จัง” ซึ่งเป็ น ถ้าเป็ น หมายความถึงว่า ใน ถ้านี้ยงั เป็ นถ้า ที่ยงั มีหินงอกหิ นย้อย
เกิดใหม่อยูต่ ลอดเวลา จากนั้นเมื่อขึ้นสู่ ถ้าจัง จะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลาน้ าซองเป็ นสายและ สะพานสี สม้ สด ซึ่งถือได้วา่ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองวังเวียง จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรมระดับมาตรฐาน โรงแรมทวีสุข
รับประทานอาหารคา่ (10)ที่ โรงแรม ทวีสุข หลังอาหารเที่ยวชมตัวเมืองวังเวียงในยามค่าคืน หรื อ ชิมโรตีเมืองวังเวียง ตามอัธยาศัยนะ
คะ (พักค้ างคืนเมืองวังเวียง) พัก โรงแรมทวีสุข หรื อเทียบเท่ า (ปรับอากาศห้ องละ 2-3 ท่ าน)

12.00น.
บ่าย

19.00 น.

วันทีห่ ้ า วังเวียง-เวียงจันทน์ -DUTY FEE-หนองคาย-ตลาดท่ าเสด็จ
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า(11)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
เก็บสัมภาระอาลาเมืองวังเวียง นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน(12)ที่ร้านอาหารขอบใจเด้อ

บ่ าย

15.00 น.
18.00 น.
20.00 น.

เที่ยวชม “ประตูชัย” ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว นมัสการอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และเที่ยวชม
“พระธาตุหลวง” พระธาตุเก่าแก่ คู่บา้ นคู่เมือง ซึ่งถือเป็ นศูนย์รวมใจของคนลาวทั้งชาติจากนั้น ก่อนอาลาเวียงจันทน์ นาท่านกราบพระ
ขอพรที่ “วัดสีสะเกด” วัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศลาว, ถ่ายรู ป และเลือกชมของพื้นเมือง
นาท่านช้ อปปิ้ งที่ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้ากันตามอัธยาศัย แล้วผ่านด่านกลับสู่ประเทศไทย
อิสระอาหารคา่ ณ ตลาดท่ าเสด็จ พร้ อมช็อปปิ้ งตามอัธยาศัย อุดรธานี
เหมาะสมกับเวลา เดินทางกลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีห่ ก
05.30 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ………………………

หมายเหตุ

รายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม แต่ จะคานึงถึงลูกค้ าเป็ นสาคัญ

ใบเสนอรายละเอียด
กาหนดออกเดินทาง 28 ธ.ค.61- 2 ม.ค. 62
ท่านละ 9,999 บาท เด็ก 3-10 ปี 8,999 บาท
สิ่ งของจาเป็ นทีค่ วรนาไปด้ วย
เสื้ อกันหนาว, ผ้าผันคอ, หมวกขนนุ่ม, ถุงมือ, ผ้าเช็ดตัว, กล้องถ่ายภาพ
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง หนังสื อเดินทาง ทีเ่ หลืออายุการใช้ งานมากกว่ า 6 เดือน
อัตรานีร้ วม - รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุ ขภัณฑ์
- มัคคุเทศก์กแ์ ละเจ้าหน้าที่
- ที่พกั ที่ หลวงพระบาง 2 คืน และ วังเวียง 1 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
- อาหารตามรายการ 13 มื้อ และ เครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง
- วงเงินประกันชีวติ 1,000,000 บาท
- อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
อัตรานีไ้ ม่ รวม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม,
- ค่าทิปมัคคุเทศก์และไกด์ทอ้ งถิ่น วันละ 200 บาท ตลอดการเดินทางคิดรวม 1,000 บาท
การสารองทีน่ ั่ง
เงื่อนไขการชาระเงิน

มัดจาท่านละ 2,000 บาท โดยชาระได้ ที่ บริษัท หรื อ โอนเงินผ่าน บ/ช ธนาคาร

ส่ วนทีเ่ หลือ ชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิ ทธิ์ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบ *****
การคืนบัตรเดินทาง
ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) หัก 1,000 บาท
ยกเลิกภายใน 20 วัน สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทุกกรณี
กรณี ซ้ื อทัวร์ มาในราคาโปรโมชัน่ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการ ยกเลิกการเดินทางทุกกรณี

