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บินจากดอนเมือง สู่ อุดรธานี
สั มผัสเสน่ ห์เมืองลาว
เวียงจันทน์ วังเวียง

3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 ดอนเมือง-อุดรธานี-หนองคาย -เวียงจันทน์ -วังเวียง
04.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ เคาเตอร์สายการบิน.....ไทยไลออนแอร์ หรื อสายการบินอื่น (วันทาการจองจะแจ้ งให้
ทราบ) มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกท่าน
05.15 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เทีย่ วบินีท่ SL600
06.20 น.
รับคณะที่สนามบินอุดรธานี นําท่านเข้าสู่ด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาว ผ่านขั้นตอน
ตรวจคนออกเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
สปป.ลาว จาก นั้นมุ่งหน้าสู่ตวั เมืองนครหลวงเวียงจันทน์จากนั้นเข้าชมอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราช และ นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรู ป
เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่คา้ ชาวลาวนํามาจําหน่าย ชม ประตูชัย ซึ่งเป็ น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตย
ของลาวจากนั้นนําทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็ นศิริมงคลเดินทางต่อไป
ยัง วัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรี เมือง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 )
หลังจากนั้น นําคณะมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง ซึ่งตั้งอยูห่ ่าง จากนครหลวงเวียงจันทน์ ราว 90 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 3 ชัว่ โมง เมืองที่ได้รับสมยานามว่า กุย้ หลินเมืองลาว มีแม่น้ าํ ซองไหลผ่าน กลางเมืองวังเวียง กับ
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ อยูท่ ี่นนั่
เข้ าทีพ่ กั ....จากนั้นให้
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2 ) และพร้อมเข้าที่พกั ในเมือง วังเวียงอิสระท่องราตรี
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วันที่ 2 วังเวียง-ถา้ จัง-ถา้ ปูคา-บลูลากูน-กิจกรรมอิสระ
07.00 น.
08.00 น.
09.30 น.
12.00 น.

18.00 น.
14.00 น.
18.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3 )
นําท่าน เข้าเที่ยวชม ถํ้าจัง “กุย้ หลินเมืองลาว” ถํ้าที่สวยที่สุดของวังเวียงภายใน เป็ นโถง มีไฟประดับ ภายใน
บริ เวณถํ้าจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉํ่า หิ นงอกหินย้อยอันงดงาม
ออกเดินทางสู่ถ้ าํ ปูคาํ ขึ้นเขาไปไหว้พระบน ถํ้าปูคาํ ต่อด้วยให้ท่านอิสระพักผ่อน ณ บลูลากูน นํ้าใส่สะอาด
เล่นนํ้าอิสระตามอัธยาศัย มีให้เลือก ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 )
ท่ านใดสนใจ กิจกรรมอิสระ ทีว่ งั เวียง สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย แนะนา,ล่ องห่ วงยาง,ล่ องเรื อหางยาวชม
แม่ นา้ ซองทีว่ งั เวียง,พายเรื อคายัค,ถา้ นา้ ,ถา้ ช้ าง,ปั่นจักรยานเทีย่ วรอบเมืองวังเวียง (กิจกรรมนี้ เป็ นค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนตัว ไม่ อยู่ในแพคเกจทัวร์ ) หรื อเลือกนั่งซิวริมแม่ นา้ ซอง
พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่ 5) เข้าพักที่ เวียงจันทน์ แวะเดินเล่นถ่ายรู ปถนนคนเดิน ริ มแม่น้ าํ โขง ของ
เวียงจันทน์ อิสระในการท่องราตรี
เดินทางกลับสู่เวียงจันทน์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง
พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่ 5) เข้าพักที่ เวียงจันทน์ แวะเดินเล่นถ่ายรู ปถนนคนเดิน ริ มแม่น้ าํ โขง ของ
เวียงจันทน์ อิสระในการท่องราตรี

วันที่ 3 ตลาดเช้ าวังเวียงเวียงจันทน์ -เขื่อนนา้ งืม-DutyFree-หนองคาย-อุดรธานี
07.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

09.00 น.

ออกจากเมืองวังเวียงเพื่อมุ่งหน้าสู่ เขื่อนไฟฟ้ านา้ งืม ซึ่งตั้งอยูห่ ่างจาก นครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 90
กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลกั ษณะเป็ นทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่กกั เก็บนํ้าในลํานํ้างึมเอาไว้เขื่อน
นํ้างึมแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริ มาณที่มากพอสําหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยังมีเหลือพอ
ส่งออกมาขายทางฝั่งไทย เดินทางถึงเขื่อนนํ้างึม ล่องเรื อชมเขื่อนนา้ งึม ชมความงามของธรรมชาติเหนือ
เขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆสวยงาม ถ่ายรู ปกันแบบจุใจ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7 )

13.00 น.

จากนั้นเดินทางสู่ด่าน ตม.ลาว ให้เวลาคณะช๊อปปิ้ งต่อที่ Duty Free ได้เวลานั้นหมายนําคณะผ่านพิธีการ
ตรวจคนออกเมือง สปป.ลาว ข้ามสะพานแม่น้ าํ โขง1 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย มีเวลานําท่านไหว้
หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชยั จ.หนองคาย เป็ นพระพุทธรู ปสําคัญคู่เมืองหนองคาย ต่อด้วยช้อปปิ้ งตลาดท่า
เสด็จ ตลาดอินโดจีน ริ มแม่น้ าํ โขง(ไม่มีบริ การอาหารคํ่า)

18.30 น.

ได้เวลานัดหมายนําคณะออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

22.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3351 (อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง
ขึน้ อยู่กบั ตารางเวลาบินของแต่ ละสายการบิน)

23.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ...
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลาเราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
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*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถ
ขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่ งที่ควรเตรี ยมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้ อแขนยาวกันแดด, ร่ ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค
อัตราค่ าบริการ เริ่มต้ น โปรดสอบถามราคาก่อนทาการจอง
ช่ วงการเดินทาง
ครบ 8 ท่านออกเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน
10,900.-

อัตรานีร้ วม
„ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กทม-อุดรธานี ไปกลับ
„ รถตูห้ รื อรถบัสปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
„ อาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ นํ้าดื่มตลอดการเดินทาง
„ โรงแรม ที่พกั 2 คืน ( พักห้องล่ะ 2 คน )
„ ค่าเอกสารผ่านแดนในการเข้าลาว
„ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
„ ค่ามัคคุเทศตลอดการเดินทาง
„ ค่าประกันอุบตั ติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท

อัตรานีไ้ ม่รวม
„ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์
„ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กทม-อุดรธานี ไปกลับ
„ ค่าทัวร์ ล่องห่วงยาง,ล่องเรื อหางยาวชมแม่น้ าํ ซองที่วงั เวียง,พายเรื อคายัค,ถํ้านํ้า,ถํ้าช้าง
„ ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
„ ค่าทิปคนขับรถและไกด์หรื อเจ้าหน้าที่ดูแล 450 บาท
„ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

พักท่ านเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม
2,800.-

