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        เชา้             คณะถึง อ.เมืองหนองคาย กราบนมสัการ หลวงพ่อพระใส พระศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองสร้างโดยธิดา                       
                         ลา้นชา้งสร้าง 3 องค ์ปัจุบนัองคพ์ระเสริมอยูว่ดัปทุมวราราม กทม.พระศุกร์พญานาค 
                         ยื้อยดุฉุดไว ้อยูก่ลางลาํนํ้ าโขง เหลือเพียงพระใสท่ีไม่ยอมไปใหน ใหผู้ค้นสองฝ่ังโขงไทยลาว                   
                         เคารพสกัการะ 
                        ขา้มแม่นํ้าโขงดว้ย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไป เขื่อนนํา้งึม เข่ือนไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีส่งขายใหไ้ทย  
                        อ่างเกบ็นํ้ากวา้งใหญ่พร้อมชิมรดชาดอาหารปลาสดๆริม อ่างนํา้งึม พอประมาณเดินทางต่อ                         
      บ่าย            ถึง เมืองวงัเวยีง เมืองท่ีมีธรรมชาติงดงามดว้ยภูเขาหินปูนสูงชนัตั้งเด่นตระหง่าน แมกไม ้
                        นานาพนัธ์ุ เมืองวงัเวยีงมี  แม่นํา้นํา้ซอง ท่ีใสสะอาดไหลผา่นอากาศเยน็สบายทาํใหเ้มืองวงัเวยีง 
                        เป็นสถานท่ีนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศนิยมมาท่องเท่ียวแห่งน้ีมาก ต่างใหส้มญานามวา่ 
                        เปรียบเสมือน กุ้ยหลนิแห่งเมืองลาว เกบ็สมัภาระเขา้หอ้งพกั ทวสุีขรีสอร์ท เปล่ียนชุดลุยนํ้า 
                        ลงเรือหางยาว ล่องแม่นํา้ซอง กวา้งต้ืนและใสสะอาด นกัท่องเท่ียวต่างชาติเล่นนํ้าเล่นห่วงยาง  
                        ล่องเรือแคนนู กระโดดนํ้าตลอดริมฝ่ังมี ผาตั้ง สูงตระหง่านเป็นฉากหลงัสวยงามมากริมฝ่ังนกั 

       เยน็             มองดูพระอาทิตยอ์สัดง ผา่นภูเขาเป็นฉากหลงัอนัลางเลือนเหมือนภาพวาด                     
                        บนหลงัเขาหินปูนตั้งตระหง่าน สวยงามยิง่นกั สาํหรับคณะ35 ท่านข้ึนไป ทีมงานเขยลาว 
                        จัดงานเลีย้ง พร้อมคาราโอเกะเพลงไทยใหร่้วมสนุกกนั ต่อดว้ยการย ํา่ราตรีแดนสุขาวดี 

                          ถนนข้าวเปลอืก คลาคลํ่าไปดว้ยนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ประดบัร้าน ไฟแสงสี เหมือนตรอกขา้วสาร 
                        เช่ารถจกัรยานเท่ียวหรือเขา้ท่ีพกั รีสอร์ทริมนํา้ซอง (ตามสมคัรใจ)  
 

 
 

ไปรถ-กลบัรถ 4 วนั 3 คืน 

      วนัแรก :        หนองคาย -  เขือ่นนํา้งมึ  -  วงัเวยีง 

                     วนัทีส่อง  :  วงัเวยีง - หลวงพระบาง

ดนิแดนสขุาวดวีงัเวยีง-หลวงพระบาง KL1.4 

     เชา้              ข้ึนชม ถํา้จัง ผา่นสะพานแขวนขา้มแม่นํ้าซอง เกบ็ภาพประทบัใจก่อนข้ึนบนัได 137 ขั้น 
                           ภายในถํ้าจงัสวยงามดว้ยหินงอกหินยอ้ยทอแสงระยบิระยบั นํ้าไหลลอดเบ้ืองล่าง 
                           ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ผา่นผาตั้ง ผาลอ้ม ข้ึนพข้ีูเฒ่า พนูม พชูา้ง ช่ือตามจินตนาการ  

                         สวยงามแปลกตา ข้ึนภูเขาสูงเฉียดฟ้า ธรรมชาติสองขา้งทางสวยงามจบัใจ ทิวเขาสลบัซบัซอ้น 
                         ถนนท่ีคดเค้ียวกวา่ 3,000 โคง้ ทอดยาวตามไหล่เขา เป็นเสน้ทางท่ีสวยแห่งหน่ึงในเอเชียอาคเนย ์
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     บ่าย              ถึง หลวงพระบาง ชมนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง นํา้ตกตาดกวางซี นํ้าจากภูเขา หินปูน  
                          ลดหลัน่หลายระดบัอ่อนชอ้ยเหมือนมีชีวติ รูปร่างประหลาด 
    เยน็               ชอ้บสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลาดมืด ชาวบา้นนาํสินคา้ทาํเอง ทอเองวางขายเรียงรายใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ 
                         เลือกชม 

 
                 วนัทีส่าม :    ซสิตีท้วัร ์ หลวงพระบาง 

 
         

    เชา้               ร่วม ตักบาตร ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจชาวหลวงพระบาง ยงัคงเป็นมนตต์รา  
                         ท่ีใครไดพ้บเห็นจะตราตรึงความเล่ือมใสดว้ยใจบริสุทธ์ิท่ีแทจ้ริง  แสงพระอาทิตยสี์ทอง  
                         กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลงั  คลาสิคเหลือบรรยาย 
                         เขา้ชม วดัเชียงทอง พนิิจดู วหิารหลวง ตะลึงกบัความงามอนัอ่อนชอ้ยตน้ศิลปะสกลุลา้นชา้ง      
                         ภายหลงัไดรั้บการบูรณะ สร้างเสริมใหม่ อญัญมณีสุดยอดแห่งศิลปกรรมโดดเด่นยิง่นกั                                     
                         คลา้ยพญาเหยีย่วสยายปีกร่อนลงแตะพ้ืนดิน หอพทุธไสยาสน์ อยูด่า้นขา้งงดวามวจิิตร                                       
                         ศิลปะไร้มายา(NAIVE AT) ท่ีหาชมไดย้ากยิง่ 
                         เขา้ชมหอพิพธิภณัฑแ์ห่งชาติชม พระราชวงัหลวง พระราชวงัท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้มหา 

                         ชีวิตลาว เยีย่มชมหอ้งต่างๆมี หอพระบาง อยูด่า้นหนา้ ประดิษฐาน พระบาง  พระพทุธรูปปาง  
                         ประทานอภยัศิลปะเขมร ท่ีมาของช่ือหลวงพระบาง 

                           เขา้เยีย่มชม วดัใหม่สุวนันะพูมาราม วิหารหลวงสวยงามมาก ลงรักปิดทองอ่อนชอ้ย 
                           มี ธาตุทรงบัวเหลีย่ม ทิศเหนือของวหิารหลวงเก่าแก่และมีความสาํคญัมาก 
     บ่าย               เขา้ชมวดัวชุิล ชาวลาวเรียกวา่ พระธาตุหมากโม เจดียอ์งคใ์หญ่ รูปทรงคลา้ยแตงโมสร้างข้ึน 
                          สมยัพระยาวิชุลราชผูอ้ญัเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคาํ เน่ืองจากพระบางท่ีพระเจา้ฟ้างุม้ 
                          ทูลขอจากพระยาอินทรปัตนครกรุงกมัพชูา แสดงปาฏิหาริยท์าํใหไ้ม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้
                          จึงตอ้งประดิษฐานไวท่ี้เมืองเชียงคาํก่อน แวะซ้ือของฝากท่ี บ้านผานม ฝีมือหมู่บา้นทอผา้ 
                          ชาววงัเก่าในอดีต มีใหเ้ลือกมากมาย 
        เยน็            ข้ึนบนัได 328 ขั้นสู่ ยอดดอยพูสี ผา่นดงดอกจาํปาลาวกล่ินหอมใหค้ลายเหน่ือย ถึงยอดดอย  

                           เห็นตวัราชธานีเก่า โอบลอ้มดว้ยขนุเขา สมนามกล่าวขาน บ้านผา เมืองพู คู่อารยธรรมล้านช้าง   
                          พร้อมกบัชมตะวนัลบัฟ้าสวยงามท่ี สบนํา้ดง เดินชอ้บป้ิงสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลาดมืด อีกรอบ 
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วนัทีส่ ี ่:    หลวงพระบาง - หนองคาย  
 
         เชา้             อาํลาเมืองหลวงพระบาง เกบ็ภาพบรรยากาศยามเชา้ท่ียอดดอย ทะเลหมอกท่ีสวยงามไหลเล่ือน 
                           เคล่ือนไหวอยูใ่นหุบเขา มองลงมาจากจุดชมววิริมถนนระหวา่งเดินทาง ม่านเมฆ ท่ีล่องลอยเลียบ 
                           เชิงเขา โดยมีแสงสีทองพระอาทิตยก์ระทบ สวยงามมาก           
         เยน็            ถึง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านปลอดภาษี ผา่นพธีิการ ตรวจคนเขา้เมือง                           
                           นาํท่านสู่ จ.หนองคายเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  

   
อตัราค่าบรกิาร  รับ อ.เมืองหนองคาย 

 

ท่าน     โรงแรม    8 - 10 16 - 20 ท่าน ท่าน   25 - 29 35 ท่านข้ึนไป 

VIP (วงัทอง, วนัชนะ)       8,700 8,500         8,100 7,700 
มาตรฐาน(ชนะแกว้/ทวีสุข)       7,900 7,700         7,300 6,900 
ธรรมดา(มณีพร/อ่างคาํ)       7,500 7,300         6,900 6,500 

 
อตัราน้ีรวม         ค่าธรรมเนียมพิธีการขา้มพรมแดนไทย – ลาว 
                               ค่ารถยนตน์าํเท่ียวในลาว ตลอดรายการ 

 ค่าอาหาร จาํนวน  11  ม้ือ   
                                  ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน 

 ค่ามคุัเทศกล์าว ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
                                บริการของวา่งมาตรฐานเขยลาว และ หมวก 

                                ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
อตัราน้ีไม่รวม     ค่า VAT 
                                ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
เตรยีมเดินทาง     หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) อายเุหลือก่อนวนัเดินทาง 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 

  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
                                  บตัรประชาชน 
                                  จองก่อนวนัเดินทาง 15 วนั วางเงินมดัจาํท่านละ 2,000 บาทในวนัจอง ส่วนท่ี    

   เหลือชาํระก่อนเดินทาง 3 วนั 
                                  โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์ แกว้วงษา 

   ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี  361-239008-7 
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