วัน แรก
17.00

เชียงใหม่
ศุกร์ ที1่ 6 ก.พ. 61
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุ ขภัณฑ์
(กรุ ณาแยกของใช้ส่วนตัวขึ้นบนรถเช่นแปรงสี ฟัน,ยาสี ฟัน,ผ้าขนหนู,เสื้ อที่ตอ้ งการเปลี่ยนและอื่น ๆ )

วัน สอง
เช้า

หนองคาย – เวียงจันทน์ – วัดเจ้ าแม่ สีเมือง – พระธาตุหลวง– ประตูชัย
เสาร์ ที1่ 7 ก.พ. 61
เดินทางถึงหนองคาย ทากิจธุ ระส่ วนตัว
รับประทานอาหารเช้ า ( มือ้ ที่ 1)
นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว เคลียร์เอกสารใบตม.
เดินทางเข้าสู่ กาแพงนครหลวงเวียงจันทน์ เปลี่ยนรถเป็ นรถบัสปรับอากาศลาว
นาท่านเดินทางเข้าสักการะบูชา วัดเจ้ าแม่ สีเมือง เป็ นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชา และมีตานานเล่าขานมานาน
100 ปี ภายในวัดสี เมืองนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งเป็ นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของ
ประเทศลาว นาท่านเข้าเที่ยวชม วัดองค์ ตอื้ วรมหาวิหาร เป็ นวัดเก่าแก่ของนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างขึ้นโดยพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราช แวะเข้าชมสิ นค้าพื้นบ้านของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเอง เช่น ประเภทผ้าไหม เครื่ องเงิน
ต่างๆ ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาวที่ ร้ านผลิตภัณฑ์ สินค้ าพืน้ เมืองลาวและหัตถกรรมเครื่องเงิน
แวะถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิม
ตลอดมาประตูชยั ถือได้วา่ ตั้งอยูใ่ จกลางของเมืองและเป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 2 )

08.00น.
จากนั้น

12.00 น.

จากนั้น

15.00 น.
17.00 น.
เย็น

นาท่านเข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคูป่ ระเทศลาว เป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิของพระพุทธเจ้าในส่ วนหัวเห
น่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ข้ ึนเป็ นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมือง
หลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109 พระธาตุหลวงถือเป็ นปูชนียสถานที่สาคัญคู่กบั พระธาตุพนม
เข้าเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกต่างๆที่ร้านจาหน่ายสิ นค้าประเภทกระเป๋ า เครื่ องหนัง จากประเทศไต้หวัน
เดินทางกลับยังชายแดนลาว เข้าเลือกซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตีฟ้ รี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่
เคลียร์เอกสาร (พร้ อมบริการแจกเบรก ได้ แก่ นา้ ผลไม้ +ผ้ าเย็น)
รถบัสปรับอากาศของไทยรอรับ เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 3)
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั .............................

วันทีส่ าม ท่าเสด็จ – บ้ านนาข่ า – เชียงคาน
อาทิตย์ ที1่ 8 ก.พ. 61
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ( มือ้ ที่ 4 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พกั
จากนั้น
นาท่านอปปิ้ งที่ ตลาดท่าเสด็จ สิ นค้าโอทอปจากชุมชน และสิ นค้าจากประเทศกลุ่มอินโดจีน
กลางวัน
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
12.30
ออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี ระหว่างทางนาท่านเข้าชม หมู่บ้านนาข่ า ชมและเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าทอ ผ้า
ไหมอีสาน ผ้าฝ้ าย ผ้าลายขิดและของที่ระลึกต่างๆฝากญาติสนิทมิตรสหาย
จากนั้น
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั อาเภอเชียงคาน.................... ห้องปรับอากาศ ห้องละ 2-4 ท่าน
ค่า
อิสระเดินเล่นถนนคนเดินเลือกชื้อของฝาก เลือกชิมอาหารพืน้ บ้ าน อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
วันทีส่ ี่
เช้าตรู่
07.30
09.00

เย็น

ทาบุญตักบาตร – ไวน์ องุ่น – พระธาตุศรีสองรัก – เชียงใหม่
จันทร์ ที1่ 9 ก.พ. 61
ใส่ บาตรข้ าวเหนียวยามเช้ า พระที่นี่เดินบิณฑบาตกันแต่เช้ามืด ประมาณ 6.00 น.
บริการอาหารเช้ า (5 )
เก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ อาเภอภูเรื อ สัมผัสกับบรรยากาศเย็นตลอดปี ของอาเภอภูเรื อ
นาเข้าชม ร้ านชาโต้ เดอเลย ผลิตผลทางการเกษตรที่นามาแปรรู ปหลากหลายเช่นไวน์ น้ าองุ่น องุ่นอบแห้ง ฯ
บริการอาหารกลางวัน ( 6 )
นาท่านเข้ากราบนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็ นศิริมงคล การสร้างพระธาตุองค์น้ ีเพื่อเป็ นสักขีพยานในการ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันระหว่างกรุ งศรี อยุธยาและกรุ งศรี สัตนาหุ ต (เวียงจันทน์)
ได้เวลานาท่านออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ห้า

เชียงใหม่

กลางวัน
จากนั้น

ดึก - เช้าตรู่

เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดีภาพและความสุ ขประทับใจ

อังคาร ที2่ 0 ก.พ. 61

หมายเหตุ
รายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่ าบริการ สาหรับผูร้ ่ วมรายการผูใ้ หญ่ 46 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่ ท่านละ 4,800 บาท (ไม่มีราคาสาหรับเด็กเนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว)
อัตรานีร้ วม
 ค่ารถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น
 ค่าโรงแรม 2 คืน พักห้องละ 2-4 ท่าน ตามระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 6 มื้อ ตามระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ , ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทยและลาว , ค่าภาษีเข้าประเทศลาว
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นลาว , ค่ารถบัสปรับอากาศนาเที่ยวฝั่งลาว ตามระบุในรายการ
 ค่าน้ าดื่มบนรถ + ค่าผ้าเย็น + ลูกอมบริ การบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ )
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ ในโรงแรม , ค่าซักอบรี ด, ทิป ฯลฯ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือจากรายการที่จดั ให้
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ
เอกสารสาคัญทาใบผ่านแดน
 สาเนาบัตรประชาชน
การสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
 สารองที่นงั่ พร้อมส่ งเอกสาร ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง
 ชาระทั้งหมด หรื อชาระเงินมัดจาท่านละ 2,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 10 วันก่อนการเดินทาง

