โปรแกรมคาราวานรถยนต์ ROOF TOP
http://www.maxxequip.com/
เส้นทาง เลย–ปากลาย–ไชยะบุล-ี ไชยสถาน

วันแรก เลย-ปากลาย - ซิต้ ที วั ร์เมืองไชยะบุรี – เมืองไชยสถาน
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10.00 น.
12.00 น.
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18.00 น.
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คณะพรอมกัน ณ จุดนัดพบ พรอมมีทีมงาน ใหการตอนรับและอานวยความสะดวก
นําคณะเดินทาง มุงหนาสู “ดานตรวจคนเขาเมือง บานนากระเซ็ง เพื่อเดินทางขามไปยัง “สปป.ลาว”
นําทานเดินทางสูเมืองปากลาย แขวงไชยะบูรี
แวะถายรูปสะพานแดง สะพานเหล็กขามแมนาโขงเชื่อมหากันระหวางแขวงไชยะบูรีกับแขวงเวียงจันทนหรือ
แวะชมหอมูลเชื้อที่ครั้งหนึ่งเคยเปนสถานที่ประทับของเจามหาชีวิตจากเมืองเชียงทองหลวงพระบางกอนนํา
คณะเดินทางตอไปยังแขวงไชยะบูลี
รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารน้ําผุด (มื้อที่ 1 ) สายน้ําปุน หรือ สายน้ําผุด เปนแหลงน้ําที่เกิดจาก
ธรรมชาติผุดขึ้นมาจากใตดิน น้ําระหวางทางปากลาย-ไชยบุรี น้ําใสสะอาดสามารถนําไปใชในการอุปโภค และ
การเกษตรได น้ําผุดจะมีตลอดทั้งป
นําคณะเดินทางตอไปยัง เมืองไชสถาน แขวงไชยะบูลี
นําคณะเดินทางถึงเมืองไชสถาน แขวงไชยะบูลี จุดสิ้นสุดเขตแดนแขวงไชยะบุรีเปนที่อยูอาศัยของชนเผาไปร
ชนเผาพื้น เมืองของแขวงไชยะบุลี ชิมชา 1,000 ป สินคาขึ้นชื่อของชาวไชสถาน ใหทุกทานไดจัดการที่พัก
ของดนเอง ณ จุดกางเตน วิว 360 องศา อิสระ/พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ จุดกางเตนที่พักแบบแคมปไฟ (มื้อที่ 2 )
กิจกรรม Meeting ระหวางสมาชิก Max equip อิสระ/พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ไชสถาน - ภูเก้าหลัก - เมืองกาสี - วังเวียงอินเตอร์ปาร์ค
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อรุณสวัสดิ์ยามเชา ชมวิวแบบ 360 องศา สูดอากาศเขาปอด ณ เมืองไชสถาน
รับประทานอาหารเชา ณ ที่พัก (มื้อที่ 3 )
นําคณะออกเดินทางไปยังเมืองกาสีผาน เมืองไชยะบูลี และขามสะพานขามแมน้ําโขง เพื่อตัดเขาเมืองกาสีจุดนี้
จะมีเสนทางที่ตองผานภูเขาสลับซับซอน ทางผานมีทุงหญาบนภูขาที่สวยงาม
แวะพักรถ ณ ภูเกาหลัก เพื่อเดินทางตอไปยังพักรถและเปนจุดชมวิวยอดนิยมของนักเดินทางที่เดินทางผาน
เสนเมืองกาสีแหงนี้ กอนออกเดินทางตอไปยังเมืองกาสี
รับประทานอาหารเทียง ณ รานอาหารเมืองกาสี (มื้อที่ 4 )
นําคณะเดินทางตอไปยังเมืองวังเวียง ผานเสนทางภูผาหอม จุดแวะซื้อขายของปาที่เยอะที่สุดของเมือง มีสอน
คาของปาสัตวตางๆที่ชาวบานลา หรือหามาได วางขายตลอดแนวสองขางทาง
นําคณะเดินทางถึงตัวเมืองวังเวียง พุกทานขามสะพานเดินทางตอไปยังวังเวียงอินเตอรปารค แหลงทองเที่ยว
ยอดนิยมแหงหนึ่งของเมืองวังเวียง สถาน ใหทุกทานไดจัดการที่พักของดนเอง ณ จุดกางเตน ใหทุกๆทาน
อิสระ/พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ จุดกางเตนที่พักแบบแคมปไฟ (มื้อที่ 5 )
กิจกรรม Meeting ระหวางสมาชิก Max equip อิสระ/พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สาม วังเวียง – นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย
07.00 น.
08.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
13.45 น.
14.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ ที่พัก (มื้อที่ 6 )
ทุกทานออกเดินทางเลนกิจกรรม ในแหลงทองเที่ยว อาทิเชน บลูลากูน 1- 3 กิจกรรมขับรถ BUGGIE เที่ยว
ชมแหลงทองเที่ยวในวังเวียง หรือกิจกรรมลองบอลลูน (กิจกรรมตางๆไมรวมในคาทัวร)
รับประทานอาหารเทียง ณ รานอาหารบลูลากูน (มื้อที่ 7 )
นําทุกทานเดินทางกลับสูค รหลวงเวียงจันทน ผานเสนทางถนนมอเตอรเวย (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ
45 นาที)
เดินทางถึง สถานีนครหลวงเวียงจันทน
นําคณะเดินทางตอไป ดานพรมแดน เวียงจันทน-หนองคาย จากนั้นพาคณะทัวรขามดานมายังฝงไทย แบบวี
ไอพี กอนสิ้นสุดรายการทัวรและทีมงานสงคณะเดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดีภาพ พรอมความประทับใจมิรู
ลืม ณ ดานพรมแดน จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ : กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยทางเราจะคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

อัตราค่าบริการ
จํานวน / ท่าน

ราคา/ท่าน
7,500
2,500

หมายเหตุ

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

อัตราค่าบริการนี้รวม
-

คาน้ําดื่ม-ผาเย็น บนรถ (ตลอดรายการ)
คาอาหาร เที่ยง, เย็น 7 มื้อ เมนูมาตรฐาน (อาหาร ไทย-ลาว)
คาธรรมเนียมการทองเที่ยวใน สปป. ลาว (ทุกที่ในรายการ)
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คามัคคุเทศกทองถิ่น (พูดภาษาไทย-ลาว)
คาตํารวจทองเที่ยวติดตามอํานวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

-

-

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

***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

เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทวั ร์ ใบอนุญาตนําเทียวเลขที
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

