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        เชา้            คณะเดินทางถึง อ.เมืองหนองคาย ก่อน 06.00 น.มุ่งหนา้สู่นครเวียงจนัทร์ เคร่ืองบินลาว                                
                         ออกจาก สนามบินวดัไต 09.15 น.  มุ่งหนา้สู่ หลวงพระบาง  
        บ่าย           เขา้ชม วดัเชียงทอง พนิิจดู วหิารหลวง ตะลึงกบัความงามอนัอ่อนชอ้ยตน้ศิลปะสกลุลา้นชา้ง      
                 ภายหลงัไดรั้บการบูรณะ สร้างเสริมใหม่ อญัญมณีสุดยอดแห่งศิลปกรรมโดดเด่นยิง่นกั                                
                 คลา้ยพญาเหยีย่วสยายปีกร่อนลงแตะพ้ืนดิน หอพทุธไสยาสน์ อยูด่า้นขา้งงดวามวจิิตร                                  
                 ศิลปะไร้มายา(NAIVE AT) ท่ีหาชมไดย้ากยิง่ 
                          เขา้ชมหอพพิิธภณัฑแ์ห่งชาติชม พระราชวงัหลวง  เคยเป็นท่ีประทบัของ เจา้มหาชีวิตลาว                     

                          มี หอพระบาง อยูด่า้นหนา้ ประดิษฐาน พระบาง  พระพทุธรูปปางประทานอภยัสาํริด ศิลปะเขมร 
                          แบบบายนหรือศิลปะลพบุรี อายรุาวตน้พทุธศตวรรตท่ี 19 ท่ีมาของช่ือหลวงพระบาง 
                          ชม วดัวชุิล มีพระธาตุเจดียอ์งคใ์หญ่ รูปทรงคลา้ยแตงโม ชาวลาวเรียกวา่ พระธาตุแตงโม 
                           สร้างข้ึนสมยัพระยาวิชุลราช ผูอ้ญัเชิญ พระบาง มาจากเมืองเชียงคาํ มาประดิษฐานไวท่ี้                    
                          วดัมโนรมย์ เน่ืองจากพระบางท่ีพระเจา้ฟ้างุม้ ทูลขอจากพระยาอินทรปัตนคร กรุงกมัพชูา             
                           แสดงปาฏิหาริยท์าํใหไ้ม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้จึงตอ้งประดิษฐานไวท่ี้เมืองเชียงคาํก่อน 
        เยน็            เดินข้ึนบนัได 328 ขั้นสู่ ยอดดอยพูสี ผา่นดงดอกจาํปาลาวกล่ินหอมใหค้ลายเหน่ือย ถึงยอดดอย  
                 เห็นตวัราชธานีเก่า โอบลอ้มดว้ยขนุเขา สมนามกล่าวขาน บ้านผา เมืองพู คู่อารยธรรมล้านช้าง   
                 พร้อมกบัชมตะวนัลบัฟ้าสวยงามท่ี สบนํา้ดง เลือกชมและซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑท์าํมือจากชาวเขา                    
                         ลาวสูงท่ี ตลาดมืด ชาวบา้นนาํสินคา้ท่ีทาํเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนใหเ้ลือกซ้ือเลือกชม 
 
 
 
 

บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 

โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

  เยอืนหลวงพระบาง วงัเวยีงKL1.2 

วนัแรก   :  เวียงจนัทร ์-  หลวงพระบาง 

วนัท่ีสอง :    ตกับาตร - หลวงพระบาง - วงัเวียง 

       เชา้             ร่วม ตักบาตร ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจชาวหลวงพระบาง ยงัคงเป็นมนตต์รา  
                 ท่ีใครไดพ้บเห็นจะตราตรึงความเล่ือมใสดว้ยใจบริสุทธ์ิท่ีแทจ้ริง  แสงพระอาทิตยสี์ทอง  
                 กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลงั  คลาสิคเหลือบรรยาย 
                     เดินทางไปชมนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง นํา้ตกตาดกวางซี นํ้าจากภูเขาหินปูน 
                ลดหลัน่หลายระดบั อ่อนชอ้ยเหมือนมีชีวติ สวยงามมาก 
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                          อาํลาหลวงพระบาง ออกเดินทาง ข้ึนภูเขาสูงเฉียดฟ้าสลบัซบัซอ้น มองภาพท่ีปรากฏ เห็นเมฆ 
                         หมอกขาวบริสุทธ์ิ ล่องลอยเบ้ืองล่าง กระทบแสงพระอาทิตยย์ามเชา้ช่างสวยงามจบัใจ ธรรมชาติ 
                 สร้างสรรค ์นบัเป็น เส้นทางทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในเอเชียอาคเนย์   

                       ถึง ยอดพูคูณ จุดท่ีสูงท่ีสุดของถนนเสน้น้ี แวะรับประทานอาหาร(5) พร้อมชม ผาเจ้า ท่ีมีความ 
               งดงามท่ามกลางภูเขาบริวารท่ีโอบลอ้ม สุดยอด 
      บ่าย          ถึง เมืองวงัเวยีง ดินแดนสุขาวดี กุย้หลินแห่งลาว เมืองท่ีมีธรรมชาติงดงามดว้ยภูเขาหินปูน 
                       มี แม่นํา้นํา้ซอง ท่ีใสสะอาดไหลผา่นอากาศเยน็สบาย เป็นสถานท่ีนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศนิยม  
                        ลงเรือหางยาว ล่องลาํนํ้ าซอง ท่ีมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติกระจายอยูท่ ั้งสองฝากฝ่ังบา้งเล่นนํ้าล่องเรือ 

สงัสรรคริ์มฝ่ัง เป็นบรรยากาศท่ีสุดยอดโดยมีม่านภูเขาหินปูนเป็นม่านฉากหลงัสวยงามเกินบรรยาย                 
       เยน็           มองดูพระอาทิตยอ์สัดง ผา่นภูเขาเป็นฉากหลงัอนัลางเลือนเหมือนภาพวาด บนหลงัเขาหินปูน 

                       ตั้งตระหง่าน สวยงามยิง่นกัเขา้ท่ีพกัรีสอร์ท ริมแม่นํ้าซอง หรือ เช่าจกัรยาน เดินชมราตรี 
                          ตรอกขา้วเหนียว (ตามสมคัรใจ) 
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วนัท่ีสาม :    ตกับาตร - หลวงพระบาง - วงัเวียง 

      เชา้            เดินข้ามสะพานแขวน ขา้ม แม่นํ้าซอง เพือ่ข้ึนชม ถํา้จัง ถํ้าหินปูนท่ีมีความงามของหินงอก               
                        หินยอ้ย รูปทรงประหลาด หลากหลายจินตนาการ สมเดจ็พระเทพฯเคยเสดจ็ฯ                 

                          ถึง นครเวยีงจันทร์  นาํพาท่านนมสัการ พระธาตุหลวง เมืองไซเสดถา พระธาตุเก่าแก่สาํคญัคู่เมือง   
                          สมเดจ็พระไชยเชษฐาธิราช ทรงบูรณะข้ึนใหม่ ภายหลงัจากถูกพวกจีนฮ่อขดุหาส่ิงของมีค่า ร้ือส่วน         
                          ยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบลัลงัก ์ แวะเกบ็ภาพท่ีระลึกหนา้ ประตูชัย  
        บ่าย           ถึง เวียงจนัทร์ แวะ ตลาดเช้า ซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากลาว และต่างประเทศ ออกนครเวียงจนัทร์                
                          ก่อนขา้มหนองคาย ชอ้ปต่อท่ี ร้านค้าปลอดภาษี ก่อนกลบัโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบรกิาร  รับ- ส่ง อ.เมืองหนองคาย  
 

ท่าน     จาํนวน    8 - 10   12 - 15 ท่าน   25 - 29 ท่าน 35 ท่านข้ึนไป 

VIP (โรงแรมวงัทอง/วนัชนะ)       16,000 15,500         14,000 13,000 
มาตรฐาน(ชนะแกว้/ทวีสุข) 13,000 12,500 11,500 10,500 
ธรรมดา(มณีพร/อ่างคาํ) 11,500 11,000 10,500 9,500 

 
อตัราน้ีรวม         ค่าเคร่ืองบิน เวียงจนัทร์- หลวงพระบาง                                                                                               

  ค่ารถยนตน์าํเท่ียว  ตลอดรายการ 
   ค่าอาหาร  จาํนวน 8  ม้ือ 
ค่าท่ีพกั 2 คืน  

                               บริการเสริมพิเศษ  การแสดงศิลปะลาว  /  คาราโอเกะ (สาํหรับคณะ 35 ท่านข้ึนไป)  
                ค่ามคัคุเทศกล์าว และค่าเขา้ชมสถานท่ี 

บริการมาตรฐานเขยลาว และ หมวก  

            ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อตัราน้ีไม่รวม     ค่าเดินทางถึง อ.เมืองหนองคาย 
 ค่า VAT และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
   ค่ากระเป๋าข้ึนเคร่ืองบินท่ีมีนํ้ าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม 
  ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

 

เตรยีมเดินทาง    หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) อายเุหลือก่อนวนัเดินทาง 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 
 อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

                                บตัรประชาชน 
                               จองก่อนวนัเดินทาง 1 เดือน วางเงินมดัจาํท่านละ 3,000 บาทในวนัจอง ส่วนท่ี    

เหลือชาํระก่อนเดินทาง 7 วนั 
                               ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3-6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของราคาทวัร์  
                               ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-2 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
                               โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์  แก้ววงษา 
                                     ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 361-239008-7 
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