รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-26JUL-9AUG18

เปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆ กับรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 อิสานมรรคา และรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ
หนองคาย-ท่านาแล้ ง(สปป.ลาว) เพื่อสัมผัสบ้ านใกล้ เรือนเคียงสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็ น
อดีตราชธานีของอาณาจักรล้ านช้ างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสตั นาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระ
เจ้ าฟ้ างุ้ม ปัจจุบันเป็ น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้ รับการ
ขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2838 ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้ าง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็ นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้ อย่าง
ครบถ้ วน ผสมผสานด้ วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็ นแถวอยู่ตลอดริม
ถนนเลียบนา้ คาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ไว้ ได้ อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง
ชมพระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ าโขง ชมถ้ า
ติง่ ชมน้ าตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้ าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บา้ นผานม และเที่ยวกาแพงนคร
หลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้ สาระ ผู้บุกเบิกเส้ นทาง GATE WAY
INDOCHINA ที่ชานาญเส้ นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่นา้ โขง เป็ นพิเศษ ท่านจะไม่ไป
ลองสัมผัสขบวนรถไฟใหม่ อิสานมรรคา และรถไฟโดยสารระหว่างทางประเทศ จากหนองคาย-สู่ทา่ นาแล้ ง(สสป.ลาว) สัก
ครั้งหนึ่งในชีวิต?
กำหนดกำรเดินทำง

9-13 พค., 26-30 กค., 9-13 สค.61

ท่ำนละ 17,900 บำท

8-9 ท่ำน ออกเดินทำง (มีห ัวหน้าท ัวร์ไทย)

วันแรก
19.30 น.
20.14 น.

สถานีรถไฟสามเสน-หนองคาย
คณะพร้ อมกันที่จุดนัดพบ... สถานีรถไฟสามเสน เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
เรื่องสัมภาระ
ออกเดินทางมุ่งหน้ าสู่จังหวัดหนองคาย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 อิสานมรรคา ขบวนที่ 25 พัก ผ่อน
อิสระตามอัธยาศัย

รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-26JUL-9AUG18
วันที่สอง

สถานีรถไฟหนองคาย-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ท่านาแล้ง-เมืองวังเวียง-ผาตั้ง
เมืองกาสี-พู คนู -กิ่วกะจา-เมืองเงิน-มรดกโลกหลวงพระบาง-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์พลาซ่า)

05.00 น.
06.45 น.

ตื่นรับอรุณยามเช้ า บริการอาหารเช้ าบนรถไฟ
คณะถึงสถานีรถไฟหนองคาย เก็บสัมภาระเรียบร้ อย แล้ วนาท่านเช็คอินขึ้นรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ
หนองคาย-ท่านาแล้ ง
เดินทางข้ ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ สู่สถานีรถไฟท่านาแล้ ง(สปป.ลาว)
ถึงสถานีรถไฟท่านาแล้ ง ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะแล้ วนาท่านขึ้นรถตู้
หรือรถบัสปรับอากาศ(แล้ วแต่จานวนสมาชิก) แล้ วออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ตามเส้ นทาง
หลวงหมายเลข 13 เหนือ ระหว่างทางผ่านเมืองโพนโฮง ใช้ เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม
ระหว่างสองข้ างทาง
ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารกลางวันร้าน… หลังอาหารเดินทางต่อสู่เมืองหลวงพระบาง (230 กม.) ท่าน
จะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่า
ต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ ง ไตลือ ซึ่งตั้งบ้ านเรือนอยู่สองข้ างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่
เต็มไปด้ วยไม้ ป่านานาพันธุท์ ่ขี ้ นึ ตามธรรมชาติ ระหว่างทางชมผาตั้ง ซึ่งเป็ นภูเขาลูกเดียวที่ต้ังอยู่โดดเดี่ยว
ด้ านหน้ าของภูเขามีนา้ ซองไหลผ่าน ภูเขารูปร่างแปลกตาสลับซับซ้ อนสวยงามยิ่งนัก นักท่องเที่ยวต่างขนาน
นามว่า “กุย้ หลินเมืองลาว” รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้ าที่มีความสูงจากระดับนา้ ทะเล 1,800 เมตร เส้ นทางคด
โค้ ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้ างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็ นระยะ ชมทิวทัศน์สองข้ างทางที่
เต็มไปเทือกเขาสวยงาม รถวิ่งผ่านกาสี ภูพระเจ้ า ศาลาภูคูณ ซึ่งเป็ นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวง
หลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง และแขวงเวียงจันทน์ ผ่านบ้ านจิ่วกะจา ซึ่งสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 2,300
เมตร ผ่านบ้ านเชียงเงิน ก่อนเข้ าสู่เมืองหลวงพระบาง
ถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยองค์การ UNESCO ได้ ประกาศให้ เป็ นเมืองมรดกโลกทางด้ านวัฒนธรรม
แล้ วรับประทานอาหารค่าร้าน… หลังอาหารเข้ าที่ MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL (3 ดำว)
หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย หรือจะไปช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาซาร์(Night Market) เป็ น
ถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม่ ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ ง ชาวบ้ านผานม
แม้ นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนาสินค้ าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็ นผ้ าปัก ผ้ าทอมือ ผ้ านุ่ง ผ้ าซิ่น เครื่องเงิน
เครื่องไม้ สินค้ ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้ าพระราชวังจนสุดหัวถนน

07.30 น.
07.45 น.

12.00 น.

18.00 น.

วันที่สาม

วัดวิชนุ ราช-พระธาตุหมากโม-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้าโขง-ถ้าติ่ง- บ้านผานม-น้าตก
ตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์พลาซา

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก
นาชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้ าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้ างขึ้นเพื่อ
เป็ นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคา มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระ
ธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ ายแตงโมผ่าครึ่ง ทาให้ ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็ นทรงโอคว่า
ยอดพระธาตุลักษณะคล้ ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์น้ ีอาจดูทรุดโทรม
มากแม้ จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้ วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้ าสักกรินทร์(คาสุก) ซึ่งเป็ นพระราช
บิดาของเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ โปรดให้ มีการบูรณะใหม่และได้ มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ใน
รัชสมัยของเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคา พระพุทธรูปหล่อ
สาริด พระพุทธรูปทองคา ปัจจุบันนาไปเก็บไว้ ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุ บัน
จากนั้นเดินทางสู่บ้านบ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ริมแม่นา้ โขง ที่มีประวัติการขุดพบหม้ อ
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12.30 น.
บ่าย

18.00 น.

ไหโบราณกว่า 2,000 ปี ในหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันมีอาชีพผลิตเหล้ าพื้นเมืองขายจนเป็ นที่เลืองลือในรสชาด ท่าน
จะได้ เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้ านประกอบอาชีพ เช่น การทอดแห ตาข้ าว ทอผ้ า ต้ มเหล้ าขาย และยังเป็ นแหล่งรวม
สินค้ าพื้นเมืองจาพวกผ้ าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจาหน่ายอย่างเป็ นระเบียบ แล้ วนาท่านลงเรือล่องน้ า
โขง ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่นา้ โขงสู่ถ้ าติ่ง เป็ นถา้ บนหน้ าผาริมแม่นา้ โขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก
ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้ จานวนนับพันองค์
รับประทานอาหารกลางวันร้าน…
เดินทางไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้ าด้ วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้ า
สวยงาม เชิญเลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่น้ าตกตาดกวางซี ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ของเมืองหลวงพระ
บาง 30 กิโลเมตร ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้ าน ถึงวนอุทยานนา้ ตกตาดกวางสี ซึ่ง
เป็ นนา้ ตกที่สวยที่สดุ ในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของนา้ ตกที่ลดหลั่นเป็ นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้น
เกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับนา้ พร้ อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้ เวลา
สมควรเดินทางกลับ แล้ วไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ต้ังอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ ข้ นึ ไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้ างทางขึ้นพระธาตุ
ร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้ วยดงดอกจาปาลาวหลากสีสนั (ช่วงเดือน กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสคี ือภาพพา
นอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่นา้ โขง ล้ อมรอบด้ วยทิวเขาสลับซับซ้ อนสมกับนามว่า บ้ านผา เมืองภูอูอารยะ
ธรรมล้ านช้ าง จากนั้นให้ ทา่ นช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาซาร์(Night Market) เป็ นถนนคนเดินตอน
เย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม่ ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ ง ชาวบ้ านผานม แม้ นแต่ชาว
หลวงพระบางเองก็จะนาสินค้ าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็ นผ้ าปัก ผ้ าทอมือ ผ้ านุ่ง ผ้ าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ า
มากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้ าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าร้าน… หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย พ ัก MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ
HOTEL (3 ดำว) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)
หลวงพระบาง-วังเวียง

05.20 น.

ตื่นแต่เช้ าร่วมทาบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้ ากับชาวหลวง
พระบางทุกบ้ านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้ อยๆ รูป เป็ นภาพ
ยามเช้ าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่ง
รากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้ านช้ าง นับว่าเป็ นภาพที่หาดูได้ ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้ าพื้นบ้ านริมฝั่ง
แม่นา้ โขง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก
นาชมวัดเชียงทอง วัดที่สวยสุดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรม
ของลาว โดยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชได้ โปรดให้ สร้ างขึ้นและได้ รับการอุปถัมภ์จากเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
และเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนามากเป็ นพิเศษ บริเวณที่ต้งั ของวัดตอนหัวโค้ งของแผ่นดิน แล้ วชมพิพธิ ภัณฑ์
หลวงพระบาง อดีตเป็ นพระราชวังหลวงซึ่งเป็ นที่ประทับของเจ้ ามหาชีวิตลาว สร้ างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447)
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็ นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่
ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทาด้ วยทองคา 90
เปอร์เซ็นต์ เป็ นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง
เดิมเมืองนี้ช่ ือเมืองขวา แล้ วเปลี่ยนมาเป็ น เชียงดง เชียงทอง ตามลาดับ

07.00 น.
08.00 น.

รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-26JUL-9AUG18
11.30 น.
12.30 น.

18.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันร้าน…
ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง ตามเส้ นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ วังเวียงเป็ นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสด
งดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่นา้ ซอง ล้ อมรอบด้ วยเทือกเขาสูง มองเห็น สายนา้ กว้ างสลับกับ
เนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็ นฉากหลัง บรรยากาศของธรรมชาติยามเย็นที่ริมนา้ ซองขณะที่แสงสีทอง
สุดท้ายของพระอาทิตย์กาลังจะลับขอบฟ้ า ทาบทอทิวเขาสูงสลับซับซ้ อนซึ่งเป็ นภาพที่งดยิ่ง วังเวียงได้ ฉายาว่า
“กุย้ หลินแห่ งเมืองลาว”
ถึงเมืองวังเวียง นาเข้ าที่พ ัก THAVONSOUK RESORT / TNA HOTEL(3 ดำว) หรือเทียบเท่า จากนั้น
รับประทานอาหารค่าร้าน… หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า

ถ้าจัง-วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เวียงจันทน์-ช้อปปิ้ ง-พิพธิ ภัณฑหอพระแก้ว-พระธาตุ
หลวง-ประตูชัย-เวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ

06.30 น.
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก
นาชมถ้ าจัง ซึ่งเป็ นถา้ ที่มีหินงอกหินย้ อย และพระพุทธรูปอยู่ภายในถา้ ชมวิวทิวทัศน์บนถา้ จะมองตัวเมืองวัง
เวียงอย่างชัดเชน เชิญถ่ายภาพไว้ เป็ นที่ระลึก ได้ เวลาสมควรอาลาเมืองวังเวียง เดินทางกลับเวียงจันทน์ตาม
เส้ นทางเดิม ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามระหว่างทาง
ถึงกาแพงนครหลวงเวียงจันทน์ แล้ วรับประทานอาหารกลางวันร้าน…
นาชมหอพิพธิ ภัณฑ์พระแก้ว ที่พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระแก้ วมรกตที่อญ
ั เชิญมา
จากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็ นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุลา้ ค่า จากนั้นไปสักการะพระธาตุหลวง เป็ น
พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว แล้ วชมอนุสาวรียป์ ระตูชยั เป็ นสถาปัตยกรรมที่ผสม
ผสานศิลปะล้ านช้ างกับฝรั่งเศสเข้ าด้ วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง
(OTOP) ร้ านจินตะนา เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินวัดไต
เหินฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

12.00 น.
บ่าย

18.05 น.
19.40 น.

อ ัตรำค่ำบริกำร สำหร ับกรุป
๊ 16-20 ท่ำน (มีห ัวหน้ำท ัวร์ไทย) 8-9 ท่ำน มีห ัวหน้ำท ัวร์ไทย
กรณี 8-9 ท่ำน เด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 10 ปี คิดรำคำเท่ำก ับผูใ้ หญ่
(กรุป
๊ เหมำกำหนดว ันเดินทำงได้เอง)

กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่ำน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่ำนละ

1 ท่ำน(มีเตียง)
26-30 กค.,
9-13 สค.61

17,900.-

17,900.-

2,800.-

แต่ละพีเรียด หำกลูกค้ำไม่ถงึ 15 ท่ำน อย่ำงตำ่ 8 ท่ำน ออกเดินทำง
รำคำท่ำนละ 17,900 บำท (ไม่มรี ำคำเด็ก คิดเท่ำก ับผูใ้ หญ่)
ื เดินทำงไทยต้องมีอำยุกำรเดินทำงเหลือไม่นอ
หน ังสอ
้ ย กว่ำ 6 เดือน
ิ้ กรณีดา
มิฉะนน
ั้ บริษ ัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
่ นตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-26JUL-9AUG18
อัตรานี้ รวม

ตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ ที่พักโรงแรม 3 คืน(ห้ องละ 2-3 ท่าน)/
บัตรเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถตู้ Toyota DxD หรือรถบัสปรับอากาศท่อง
เที่ยว 25,35,45 ที่น่ัง และรถกอล์ฟเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง(ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั จานวนสมาชิก)/ เรือ
ล่องนา้ โขง/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินท่านละ 1,000,000/
500,000 บาท (เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น)/ นา้ ดื่ม-ผ้ าเย็น

อัตรานี้ ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ไทย/ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ข้ าวเหนียว
ตักบาตร/ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่าง
ด้ าว/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
เอกสารทีใ่ ช้

พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า

เงือ่ นไขการจอง เมื่อยืนยันการจอง แฟ็ กช์สาเนาหน้ าพาสปอร์ตพร้ อมชาระค่ามัดจา ท่านละ 8,000 บาท
ส่วนที่เหชาระก่อนเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ :

โปรแกรมการเดินทางข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยยึดถือและคานึงถึงประโยชน์ท่านเป็ นสาคัญ

