

















กาหนดการเดินทางวันที่ 14 -18 กุมภาพันธ์ 2561
วันแรก จ.เพชรบุรี – จ.หนองคาย
17.00 น. รับคณะที่ จ.เพชรบุรี โดยมีพนักงาน หจก.ทิพย์ธนภัทรการท่องเที่ยว รอให้การต้อนรับและคอย
อานวยความสะดวก เมื่อคณะพร้อมนาท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารรุจโอฬารแม่กลอง (มื้อที่ 1) เช็ตโต๊ะ ระหว่างการเดินทาง
ทุกท่านร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินกับการร้องเพลง / ชมภาพยนตร์และพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่สอง หนองคาย - เวียงจันทน์ – ล่องเขื่อนน้างึม – วังเวียง
06.00 น. ถึง จ.หนองคาย ให้ท่านได้ทาภารกิจส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จากัด (มื้อนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ)
08.00 น. เข้าเยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จากัด
10.00 น. เดินทางสู่ ด่านพรมแดนหนองคายสะพานมิตรภาพไทย/ลาวแห่งที่ 1(หนองคาย-เวียงจันทน์)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง/ศุลกากรของไทย นาท่านเดินทางข้ามแม่น้าโขงสู่ ด่านท่านาแร้ง
สปป.ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง/ศุลกากรของลาว เรียบร้อยนาท่านเดินทางเข้าตัวเมืองนคร
หลวงเวียงจันทน์ นาท่านสักการะ ศาลหลักเมือง ณ วัดเจ้าแม่สีเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเรือ (มื้อที่ 2) ล่องเขื่อนน้างึม ชี่งเป็นอ่างน้าขนาด
ใหญ่ของนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าเขื่อนแรกของ สปป.ลาว
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวังเวียง ซึ่งเป็นเมืองแห่งธรรมชาติอันสวยงาม แห่งขุนเขาและป่าไม้และเป็น
แขวงที่ขึ้นชื่ออีกแขวงหนึ่ง ( ใช้ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง )
16.00 น. ถึงเมืองวังเวียง เข้าสู่ที่พักโรงแรมทวีสุขเมืองวังเวียง
เย็น
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3) เช็ตโต๊ะหลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย

วันที่สาม เมืองวังเวียง - เวียงจันทน์ - พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)
หลังอาหาร พาคณะเดินทางไปชม บลูลากูนวังเวียง เป็นแหล่งน้าที่ไหลแยกจากถ้า เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ แบบที่ไม่ต้องอาศัยคลอรีน ทาให้สวยและใสสุดๆ
จากนั้นพาท่านชมผาตั้งชมถ้าจังที่เป็นไฮไลท์ของเมืองวังเวียงชมถ้าหินงอกหินย้อยที่สวยงามที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารถ้าจัง (มื้อที่ 5) เช็ตโต๊ะ เมืองวังเวียง
เดินทางกลับ นครหลวงเวียงจันทน์ แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากประเภทอาหารแห้ง
บ่าย
ถึงนครหลวงเวียงจันทน์นาท่านชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์
พระแก้วมรกต ซึ่งปัจจุบันได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ
17.00 น. นาท่านเข้าที่พัก โรงแรมละอองดาวเวียงจันทน์ หรือ เทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)เช็ตโต๊ะ ให้ท่านได้ร่วมสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ,ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะและสันทนาการต่าง ๆได้เวลา
พอสมควร ให้ท่านพักผ่อนหรือ ท่านใดจะท่องราตรีก็เชิญตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ อนุสาวรีย์ประตูไช - พระธาตุหลวง – ข้อปปิ้ง - จ.หนองคาย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7) เก็บสัมภาระขึ้นรถเดินทางกลับ
จ.หนองคาย
08.00 น. นาท่านชม อนุสาวรีย์ประตูไช เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน
อย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างยิ่ง สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกกตัญญูกตเวทิตาให้กับวีระบุรุษวีรชนลาว
10.00 น. นมัสการ พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูง และใหญ่
ที่สุดในลาวสูงถึง 45 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแม่โขง (มื้อที่ 8) เช็ตโต๊ะ นครหลวงเวียงจันทน์
บ่าย
ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของ สปป.ลาว ประเภท เครื่องเงิน, ผ้าไหม เป็นของฝาก/ที่ระลึก
15.00 น. จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ด่านท่านาแล้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สปป.ลาว
แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ที่ร้านดิวตี้ฟรี
16.00 น. นาท่านเดินทาง ข้ามแม่น้าโขง กลับเข้าสู่ จ.หนองคาย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารมิรินทน์ (มื้อที่ 9)เช็ตโต๊ะ
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับ จ.เพชรบุรี
วันที่ห้า จ.เพชรบุรี
เช้า
ถึง จ.เพชรบุรี โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

อัตราบริการท่านละ 8,300 บาท (จานวน 40 ท่านขึ้นไป)

1.เอกสารการเดินทาง :
1.1 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ชุด หรือสาเนาสูติบัตร (กรณีเด็ก) พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
(ไม่มีลวดลาย)
1.2 หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ให้ปรากฏชื่อ-ชื่อสกุล ที่ถูกต้อง)
2.อัตราบริการนี้รวม :
2.1 ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางตามโปรแกรม
2.2 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
2.3 ค่าโรงแรมที่พักมาตรฐาน 2 คืน
2.4 ค่าอาหารรวมตามที่ระบุในรายการ
2.5 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
2.6 ค่าประกันภัยเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
2.7 ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ซึ่งเป็นการแสดงน้าใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
ฟรี : หมวกแค๊ป ท่านละ 1 ใบ
3.อัตรานี้ไม่รวม :
3.1 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์
3.2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่น ๆ
3.3 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
4.เงื่อนไข :
4.1 ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรือชาระทั้งหมด พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ที่
ถูกต้อง
4.2 ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 10 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด
ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางและเวลาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความ
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะเป็นสาคัญ
หากท่านใช้บริการจากบริษัทฯนาเที่ยวที่มีการจดทะเบียนถูกต้องท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามกฎหมาย

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คือ งานของเรา

