วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 (3 วัน 2 คืน)

กาหนดการเดินทาง
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ณ จุดนัดพบ โดยมีทมี งาน เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์ คอยให้การต้อนรับ ติดสติก๊ เกอร์
และอธิบายกฎกติกาการขับรถใน สปป.ลาว
คณะออกเดินทางสู่ บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย
คณะถึงที่ บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ ออกเดินทางสู่ด่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานลานา้ เหือง
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งใหม่สถู่ นนหมายเลข 4 ของ สปป.ลาว เส้นทาง เมืองแก่นท้าว - ปากลาย
–ไชยะบุรี – หลวงพระบาง จากนัน้ เดินทางอีกประมาณ 7 กม.ก็จะเข้าสู่เมืองแก่นท้าว ใน สปป.ลาวไป
ยังเมืองปากลาย ระยะทาง 78 กม. เมืองปากลาย เป็ นชุมชนเล็กๆที่ผคู้ นอยู่อย่างเรียบง่าย วิถีชีวิตที่ผูกพัน
แนบแน่นกับพุทธศาสนา เข้าชมวัดศรีสะอาดชมพูเป็ นวัดเล็กๆ มีพระประธานเป็ นสีชมพูทงั้ องค์ และเยี่ย
ชมหอมูลเชือ้ แหลงรวบรวมของโบราณและประวัติควาเป็ นมาต่างๆของพี่นอ้ งประชาชนเมืองปากลายและ
สปป.ลาว หลังจากนัน้ นาคณะเดินทางไปบ้านนา้ ปุน้ ระยะทาง50 กม.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านนาแล (มือ้ ที่ 1)

15.00 น.

ถึงเมืองไชยะบูลี นาทุกท่านเข้านมัสการขอพรพระใหญ่ท่ี วัดศรีบุญเรือง (เป็ นวัดแห่งเดียวที่มีการแห่ผี

17.00 น.
19.00 น.
20.30 น.

โขน ในวันเพ็ญเดือน 3) เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลา มีอายุเก่าแก่กว่า 500
ปี และปิ ดท้ายด้วยถ่ายภาพกับ
ชมวิวเมืองไชยะบูลี
เช็คอินเข้าที่พกั ณ โรงแรมพอนไพริน บรรยากาศซีวิวเมืองไชยะบูลี พักผ่อน /ตามอัธยาศย
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารสายน้าฮุงหรือเทียบเท่า ( มือ้ ที่ 2 )
กลับที่พกั / พักผ่อน / ตามอัธยาศัย หรือสารวจเมืองไชยะบูลียามค่าคืน

06.00 น.
07.00 น.
08.00

สบายดี....ไซยะบูลี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3) หลังอาหารเช้าพาท่านร่วมประเพณีงาน
บุญช้างเมืองไชยะบุลีซ่งึ จัดขึน้ แค่ปีละ 1 ครัง้ เท่านัน้
นาคณะร่วมชมพิธีแห่ประเพณี บุญช้างเมื องไชยะบูลี งานบุญ ช้างไซยะบูลี เป็นประเพณียิ่งใหญ่ ของ

แขวงไซยะบูลี เพื่อแสดงความขอบคุณและอนุรักษ์ช้างลาวให้เป็นมิ่งขวัญคู่บ้านคู่เมือง อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างมายาวนาน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของควานช้าง เพื่อรักษา
อาชีพเลี้ยงช้างให้ยังคงอยู่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของแขวงไซยะบูลี และ สปป.ลาว ด้วย
10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

นาคณะออกเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกเข้าชม
รูปแบบสถาปั ตยกรรม
เป็ นศิลปะผสมผสานฝรั่งเศสและลาว จนได้ช่ือว่า “ฝรั่งสวมชฎา” สักการะอนุสาวรียเ์ จ้ามหาชีวิตศรีสว่าง
วงศ์ ผูพ้ ระราชทานรัฐธรรมนูญ จากนัน้ ชม
นมัสการพระบาง พระคู่บา้ นคู่เมือง ชม
ห้องต่างๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องอาหาร ห้องรับแขก สิ่งของเครื่องใช้ของกษัตริย์ และหอพระบางซึ่งมีความ
งดงามมาก ชม
กราบไหว้พระม่าน วัดนีถ้ ูก
สร้างขึน้ ในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประมาณปี พ.ศ. 2102 - 2103 หลังจากสร้างวัดแห่งนีไ้ ด้ไม่นาน
พระองค์ทรงย้าย เมืองหลวง ไปยังนครเวียงจันทร์ แต่วัดแห่งนีย้ ังได้รบั การดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์
ท่านจะได้ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อยของต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ที่ได้รบั การกล่าวขานและได้รบั การยก
ย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็ นสถาปัตยกรรมที่มีโดดเด่นยิ่งนักความงดงามและทรงคุณค่าเป็ นดั่งอัญมณีแห่ง
สถาปั ตยกรรมของลาวเลยทีเดียว มีรูปร่างคล้าย พญาเหยี่ยวที่กาลังสยายปี กร่อนลงแตะพืน้ ดินด้านข้างมี
หอพุทธไสยาสน์สวยงามไม่แพ้กันโดยภายนอกมีแม่นา้ โขงและแม่นา้ คานโอบล้อมและพลาดไม่ได้กับการ
เสี่ยงทายเซียมซีและอุม้ พระเสี่ยงทาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารเทฟบุฟผา ( มือ้ ที่ 4 )
นาคณะเที่ยวชม
นา้ ตกหินปูนที่สวยที่สุดและมี ช่ือเสียงที่สุดของหลวงพระบาง สูง
ประมาณ 70 เมตร นา้ สีเขียวใสเหมือนมรกต มีชาวต่างชาติใส่บิกิน่ีลงเล่นนา้ เป็ นจานวนมาก ชมและเล่น
นา้ ตามอัธยาศัย (อย่าลืมเตรียมชุดเล่นนา้ มาด้วย)

15.00 น.

16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.

21.00 น.

นาท่านเที่ยวชม
ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 4 กม. เคยเป็ นหมู่บา้ นที่ทอผ้าถ้วยมือ
ถวายพระมหากษัตริยป์ ระเทศลาว ปั จจุบันเป็ นศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ที่ทอด้วยมือ (กี่กระตุก) และ
สาธิ ต การทอผ้า ด้วยมื อ ณ ที่ ศูน ย์จ าหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์บ้านผานมแห่ ง นี ้ บ้านผานมยัง มี ศูน ย์จ าหน่ า ย
เครื่องเงินโบราณที่ตีดว้ ยมือเช่นกัน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชม และเลือกซือ้ ไปเป็ นของฝากได้ในราคาไม่
แพง
นาท่านเช็คอินเข้าที่พกั ณ โรงแรม SADA HOTEL หลวงพระบาง หรือตามรายการ
***
บนยอดเขากลางเมืองหลวงพระบางเปรียบเสมือนหลักเมืองหลวงพระบางทางขึน้ ผ่าน
วัดรวกศิลปะสยาม บันใด 328 ขัน้ ระหว่างทางมีตน้ จาปา(ต้นลั่นทม)ออกดอกสวยงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารหลวงพระบางอิน ( มือ้ ที่ 5 ) บรรยากาศริมแม่นา้ โขง
เดิน เที่ยวชม
ซึ่งจะมี สิ นค้าพื ้น เมื อ งมากมายจาก
ชาวเขาที่นามาขาย ผ้าไหมลายสวย ราคาถูก ร่ม เครื่องเงิน ฯลฯ และยังมีอาหารอร่อยให้เลือกมากมายใน
ถนนข้าวเหนียว บรรยากาศคล้ายเมื่ อ 30 ที่แล้วของเชี ยงใหม่ อาหารการกินก็คล้ายกับอาหารของทาง
ภาคเหนือบ้านเรา เสร็จแล้วก็เดินเที่ยว ชม ซือ้ ของกันตามสะดวก
กลับที่พกั / พักผ่อน / ตามอัธยาศัย หรือจะตะลุยราตรีหลวงพระบางที่ ดาวฟ้าบันเทิง หรือราตรีเมืองซัว ซึ่ง
จะได้เห็นชาวลาวเต้นราแบบสุภาพ จังหวะบัดสะโลบ อันน่ารัก

อรุณสวัสดิ์ วันนีต้ ื่นแต่เช้า กิจกรรมที่พลาดไม่ได้เมื่อมาหลวงพระบางคือการ
พระ 300 กว่ารูป ตามวิถีชาวหลวงพระบางหลังจากนัน้
06.00 น.
พาท่านเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบางสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบาง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
เช็คเอ้าท์เก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่แขวงไชยะบุรี
12.00 น.
แวะรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารน้าปุ้น ( มือ้ ที่ 7 )
15.00 น.
ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นท้าว / ด่านตม.บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย
เลือกซือ้ สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ที่รา้ นค้าปลอดภาษี
15.30 น.
เดินทางกลับข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ไทยสูท่ ่าอากาศยานจังหวัดเลย
17.55 น.
เดินทากลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************THANKYOU***************************************************
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู ้
เดินทาง เป็ นสาคัญ
05.00 น.

อัตราค่าบริการ คณะการันตี 10-20 ท่าน
รายการที่พกั
ราคา / ท่าน
โรงแรมหงษ์วไิ ล,SADA HOTEL
เด็กอายุ 12 ปี คิดราคาผูใ้ หญ่
เด็กอายุตากว่า 12 ปี คิด 50%

9,900
9,900

หมายเหตุ
พักเดีย่ วเพิม่ 3,600 บาท
พักเดีย่ วเพิม่ 3,600 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว
- ค่าที่พกั จานวน 2 คืน
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ทีมงาน STAFF
- ค่าอาหารทุกมือ้ ตามรายการ
- ค่าล่วงเวลาขาเข้า ขาออก สปป.ลาว (เสาร์ - อาทิตย์)
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดนเข้า-ออก
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่าวิทยุสื่อสารประจารถทุกคัน

อัตรานี้ไม่รวม
-

-

ค่าตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า , ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติท่ไี ม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
พิธีบายสีสขู่ วัญ (ในกรณีตอ้ งการจัด, ชาระเพิ่ม 4,500 บาท) , ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่
จ่าย 3 % และภาษี ทกุ ชนิด
อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า - เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถและอื่นๆ ที่
มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์ , ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้างล่วงเวลา

-

รายการเที่ยวที่มิได้ระบุในโปรแกรม,ค่าธรรมเนียมภาษี อากรสาหรับสินค้าหรือของฝากที่ซือ้ เกินกว่า
กฎหมายกาหนดทุกชนิด

เอกสารประกอบการเดินทาง
- หนังสือเดินทาง(passport) ที่มีอายุใช้งานได้ เหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ทุกท่าน)
- สาเนาเล่มทะเบียนรถ+เล่มจริง (ถ้ามี)+Passport รถ เล่มสีม่วง
- ใบขับขี่รุ่นสมาร์ทการ์ด
- กรณีรถติดไฟแนนท์ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนท์

***เงือ่ นไขการชาระเงิน*** (มัดจาท่านละ 50 %) ที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์

ชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรญั
บัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารทหารไทย
บัญชีธนาคารกสิ กรไทย
บัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์
บัญชีธนาคารกรุงไทย

สาขา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

เลขที่บญ
ั ชี
380-243-916-0
156-271-672-2
648-258-137-7
403-1752-46-6

เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทวั ร์ ใบอนุญาตนาเที่ยวเลขที่ 51/00732
โรงแรมใบบุญแกรนด์ เลขที่ 111 หมู่ 9 ถนนเจริ ญรัฐ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร/แฟกซ์. 042-833352 มือถือ. 096-2259155
E-mail : kritchanat007@hotmail.com , ID LINE : bomzaa007

