CODE : NB-004-VT-VV-LPB 4D3N

(รับ) - (สง) หนาดานจังหวัดหนองคาย
เสนทางรถไฟลาว – จีน มีทั้งหมด 32 สถานีทั้งสถานีรับสงผูโดยสารและสถานีขนสงสินคา ปจจุบันเปดบริการรับสงผูโดยสาร
ในฝงลาวแลว 6 สถานี ไดแก บอเต็น เมืองไซ หลวงพระบาง วังเวียง โพนโฮง และนครหลวงเวียงจันทน ระยะเวลาเดินทางยาว
สุดคือ 4 ชั่วโมง 20 นาทีจากเวียงจันทนถึงบอเต็น หากเทียบกับการเดินทางโดยทางรถยนตสวนบุคคลหรือรถโดยสารแลวตอง
ใชเวลาเดินทางมากกวา 13 ชั่วโมงบนระยะทางกวา 600 กิโลเมตร จากเวียงจันทนถึงหลวงพระบางตองผานอุโมงคทั้งสั้นและ
ยาวประมาณ 33 อุโมงค ทานจะไดสัมผัสความตื่นเตนชวงเริ่มตนและเริ่มหมดไปเพราะหูอื้อเมื่อรถไฟแลนผานอุโมงคที่มีระยะ
ยาว (แลวมาสัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟความเร็วสูง EMU ของ สปป.ลาว กันนะครับ)

วันแรก

ซิต้ ที วั ร์เมืองเวียงจันทน์ – นัง่ รถไฟความเร็วสูง EMU - เมืองวังเวียง

08.30 น.
09.30 น.
10.30 น.
12.00 น.
14.30 น.
16.05 น.

ทีมงาน เอ็น.บี.ฮอลิเดยทัวร คอยตอนรับคณะทัวร ณ ดานพรมแดน จังหวัดหนองคาย
นําคณะ(ผานพิธีตรวจลงตราเอกสาร เขา – ออกเมือง ณ ตม.ไทย – สปป.ลาว)
พาทานเที่ยวชม พระธาตุหลวงเวียงจันทน, อานุสาวรียประตูชัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร...... (มื้อที่ 1 )
พาทานเดินทางมายังสถานีรถไฟความเร็วสูง (ลาว-จีน) เพื่อทําการเช็คอิน
รถไฟความเร็วสูงขบวน EMU จะออกเดินทางสูเมืองวังเวียง (กุยหลินเมืองลาว) ใชเวลาเดินทาง (ประมาณ 1
ชั่วโมง โดยประมาณ)
เดินทางถึงเมืองวังเวียง (ขึ้นรถตูปรับอากาศ VIP เปนรถตู 9 ที่นั่ง) เพื่อมายังตัวเมืองวังเวียง ระยะทาง
ประมาณ 7 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที
นําทาน เขาเช็คอินที่พัก ณ โรงแรมM&M HOTEL หรือเทียบเทา ติดยานถนนคนเดินวังเวียง
รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร PS BAR&Restaurant หรือเทียบเทา (มื้อที่ 2 ) หลังอาหาร เที่ยวชม
ตลาดค่ําเมืองวังเวียง หรือ ถนนคนเดินหลวงพระบาง
นําทุกทานกลับที่พัก อิสระ/พักผอนตามอัธยาศัย

17.05 น.
17.20 น.
19.00 น.
21.00 น.

วันที่สาม ซิต้ ที วั ร์เมืองวังเวียง – ถํา้ จัง – บลูลากูน – หลวงพระบาง
07.00 น.
09.00 น.
11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
16.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
21.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ที่พัก (มื้อที่ 3 )
ชวงเชา พาทานเที่ยวชมถ้ําจัง ลองเรือน้ําซอง (ชมวิวภูเขาหินปูน และ วิถีชีวิตชาววังเวียง) อิสระใหทานเลน
กิจกรรมมากมายที่ริมน้ําซอง (ตามอัธยาศัย) (คากิจกรรมไมรวมในคาทัวร)
เช็คเอาซ และเดินทางไปชม สวนดอกไม วังเวียงอินเตอรปารค (ที่เที่ยวใหมของเมืองวังเวียง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร...... (มื้อที่ 4 )
พาทานเที่ยวชม บลูลากูน (ธารน้ําสีฟาใสเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว) สามารถลงเลนน้ําไดตามอัธยาศัย
จากสถานีวังเวียง พาทานเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง ตั้งอยูบริเวณภาคเหนือของ สปป.ลาว อยูหางจาก
นครหลวงเวียงจันทน ประมาณ 300 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก นําทุกทานเช็คอินเขาสูที่พัก ณ โรงแรมหงส
วิไล หรือเทียบเทา (ตามราคาที่ทานเลือก) อิสระ/พักผอน/ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารมีไซผล (มื้อที่ 5 ) หลังมื้ออาหารพาทานเดินเที่ยวชมตลาดกลางคืน
หลวงพระบาง หรือ Night Market Luangprabang
อิสระ/พักผอน/ตามอัธยาศัย

วันที่สาม ซิต้ ที วั ร์หลวงพระบาง – พระราชวัง – ตาดกวงสี – พระธาตุภสู ี – ตลาดมืด
05.30 น.
06.30 น.
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
13.45 น.
15.35 น.

ตื่นเชาใสบาตรพระสงฆ ณ หนาวัดแสนสุขาราม โดยพระสงฆกวา 300 รูปจะออกมารับบิณฑบาตในตอนเชาของทุกวัน ซึ่ง
เปนออกหนึ่งกิจกรรมที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก
เดินชมวิถีชีวิตคนเมืองหลวงพระบาง ณ ตลาดเชาหลวงพระบาง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6 )
ซิตี้ทัวรเที่ยวชมวัดเชียงทอง ,พระราชวังเจามหาชีวิต,พระธาตุหมาโม สถานที่ไฮไลซเมืองหลวงพระบาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร...... (มื้อที่ 7 )
พาทานเดินทางสู น้ําตกตาดกวงซี ระหวางทาง แวะทานกะแหลมนมควายที่หาทานไดเฉพาะที่นี่เทานั้น
สนุกสนานเลนน้ําตามอัธยาศัย หรือจะดินชม โครงการอนุรักษหมีควาย ถายภาพบรรทุกความประทับใจลง Social อยาง
สบายใจ
นําคณะเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง อิสระ/พักผอน/ตามอัธยาศัย

17.00 น.
18.00 น.

21.00 น.

นําคณะเดินทางขึ้นยอดภูสี (ตามความสมัครใจ ไมบังคับนะครับ) เพราะที่นี่ตองเดินขึ้นบันไดกวา 328 ขั้น อาจจะมีเหงื่อซึม
นิดๆแตพอไดเห็นวิว 360 องศา พรอมพระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟา ชางสวยงามจนลืมความเหนื่อยกันเลยทีเดียวเชียวครับ
รับประทานอาหารเย็น ณ รานปากหวยมีไซ หรือเทียบเทา (มื้อที่ 8 ) หลังมื้ออาหารพาทานเดินเที่ยวชมตลาด

กลางคืนหลวงพระบาง หรือ Night Market Luangprabang
อิสระ/พักผอน/ตามอัธยาศัย หรือสํารวจเมืองหลวงพระบางยามค่ําคืน

วันที่สาม ซิต้ ที วั ร์หลวงพระบาง – ถํา้ ติ่ง – บ้านช่างไห - เวียงจันทน์ – หนองคาย
05.30 น.
07.00 น.
08.00 น.
11.00 น.
11.40 น.
13.25 น.
15.35 น.
16.00 น.

ตื่นเชาใสบาตรพระสงฆ ณ หนาวัดแสนสุขาราม โดยพระสงฆกวา 300 รูปจะออกมารับบิณฑบาตในตอนเชาของทุกวัน ซึ่ง
เปนออกหนึ่งกิจกรรมที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9 )
นําคณะลองเรือไปยังถ้ําติ่ง แวะหมูบานชางไห หมูบานตมเหลา กอนมุงหนาสูถ้ําติ่ง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหารบานปากแมน้ําอู
พาทานเดินทางมายังสถานีรถไฟความเร็วสูง (ลาว-จีน) สถานีวังเวียง เพื่อทําการเช็คอินตั๋วเดินทาง
รถไฟจะออกเดินทางกลับสูสถานีนครหลวงเวียงจันทน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สถานีนครหลวงเวียงจันทน
นําคณะเดินทางตอไป ดานพรมแดน เวียงจันทน-หนองคาย จากนั้นพาคณะทัวรขามดานมายังฝงไทย แบบวีไอพี กอน
สิ้นสุดรายการทัวรและทีมงานสงคณะเดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดีภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม ณ ดานพรมแดน
จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ : กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยทางเราจะคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

อัตราค่าบริการ

จํานวน / ท่าน

ราคา/ท่าน (3* ดาว) ราคา/ท่าน (4* ดาว)
11,900
14,900
10,500
13,900
9,900
11,900
2,5003
3,5003
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ ราคาทัวร : (ราคานี้ใชได ณ วันที่ เสนอลูกคาตลอดป 2022 และอาจมีการปรับขึ้นตามอัตราคานํามันเชื้อเพลงใน
สปป.ลาว ณ ปจจุบันน้ํามันขาดแคลนและมีแนวโนมจะปรับราคาขึ้นสูง)

อัตราค่าบริการนี้รวม
-

คารถนําเที่ยว (12-45 ที่นั่งในประเทศลาวตามจํานวนลูกคา) ตลอดทริปการเดินทาง (รับ-สง พรมแดนหนองคาย)
คาตั๋วรถไฟความเร็วสูง (เวียงจันทน-วังเวียง-หลวงพระบาง ไป-กลับ)
คาที่พัก 2 คืน, พรอมอาหารเชา ณ (หองอาหารของโรงแรมที่พัก)
คาน้ําดื่ม-ผาเย็น บนรถ (ตลอดรายการ)
คาอาหาร เที่ยง, เย็น 7 มื้อ รวมอาหารเชาที่โรงแรม เมนูมาตรฐาน (อาหาร ไทย-ลาว)
คาธรรมเนียมการทองเที่ยวใน สปป. ลาว (ทุกที่ในรายการ)
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คามัคคุเทศกทองถิ่น (พูดภาษาไทย-ลาว)
คาเรือลอง (น้ําซอง+น้ําโขงไปถ้ําติ่ง) เชาเหมาลําเรือ
คาขาวเหนียวพรอมอุปกรณ (สําหรับตักบาตร)

-

-

คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกเหนือจากรายการทัวร
คาทําพิธีบายศรี 3,500 บาท ที่รานอาหาร (กรณีลูกคาตองการ)
คาทิปมัคคุเทศก และ คนขับรถ (วันละ 100 บาท / ทาน / วัน)
คาธรรมเนียมวีซา (สําหรับลูกคาตางชาติ) ที่ไมใชคนไทย
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง (สปป. ลาว)

-

หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (นับจากวันที่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
การสํารองที่นง่ั
-

ในการจอง (มัดจําทานละ 50 % ) ที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 1 สัปดาห
สงหนาพาสปอรต + ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร + พรอมระบุชื่อที่อยูและเบอรติดตอกลับ
สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 10 วัน หรือชําระตามกําหนด

• ใบรับรองผลฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป
• ผูที่ฉดี ไมครบสองเข็มและเคยติดเชื้อแลวตองมีหนังสือรับรองการรักษาจากโรงพยาบาลที่ทําการรักษา
• ชื้อประกันภัย คุมครองวงเงิน USD 50,000/1,650,000 THB

อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทของ สปป.ลาว

ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร พาณิชยใกลเคียงกันมาก ทําใหประชาชนมั่นใจในการใชเงินกีบมาก
ขึ้น ณ ชวง มกราคม – ปจจุบัน ของป พ.ศ. 2565 อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเฉลี่ยตอเงินบาทไทย ประมาณ 420 กีบ/ 1 บาท
ไทย (ซึ่งตองเช็คราคาวันตอวัน ณ จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา)
หมายเหตุ : ในการเดินทางแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูเดินทางผูใหญ ตั้งแต 10 ทานขึ้นไป / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ ไดตามความเหมาะสม โดยคํานึง ผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก/ราคา
ดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนผูเดินทาง วันเวลาเดินทาง / เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจาย
เบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี

***เงือ่ นไขการชําระเงิน*** โอนในชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรญั
บัญชีธนาคาร
สาขา
เลขทีบญั ชี
บัญชีธนาคารทหารไทย
สาขาเลย
380-243-916-0
บัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาเลย
156-2-71672-2
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเลย
648-258-137-7
บัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาเลย
403-1752-46-6
หากท่านมีขอ้ สงสัยใด ๆ : กรุณาสอบถามเจาหนาที่ฝายขายและสํารองที่นั่ง ที่ทานติดตอไดลอดเวลาทําการของบริษัท
ฯ ระหวาง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร – ศุกร และในวันเสาร เวลา 10.00 - 14.00 น.

เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทวั ร์ ใบอนุญาตนําเทียวเลขที
โรงแรมใบบุญแกรนด์ เลขที่ 126 หมู่ 9 ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร/แฟกซ์. 042-870716 มือถือ. 061-7195459 E-mail : kritchanat007@hotmail.com
Facebooks : www.facebook/nbholidaytour ,website : www.mbholidaytour.com
ID LINE : bomzaa007

