ใบอนุญาตเลขที่ 41/00304

www.wattanatour.com

วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่ องเที่ยวนั่งรถไฟความเร็วสู งประเทศลาว
บินตรงภูเก็ต - อุดรธานี พักแดนลาว 3 คืน // พร้ อมเที่ยว นครเวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว
เมืองธรรมชาติวังเวียง กุ้ยหลินแห่ งเมืองลาว - มรดกโลกเมืองหลวงพระบาง - ความงดงามนา้ ตกกวางชี
รอบที่ 1 วันที่ 21 - 24 สิ งหาคม 2565 // รอบที่ 2 วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2565 // รอบที่ 3 วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2565
 ชม ตลาดมืด เป็ นตลาดที่ชาวบ้าน นาสิ นค้าที่ทาเอง ทอเอง วางขาย
เรี ยงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม
06.00 น. ออกเดินทางจาก หน้ามิตรสาร์น จ.ตรัง สู่ สนามบินภูเก็ต
11.30 น. บริ การอาหารเที่ยง แบบปิ กนิก(กล่อง)......................บริ การมื้อที่ 1  เข้าที่พกั หลวงชัย อินน์ เมืองมรดกโลก หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
13.40 น. ออกเดินทาง สายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์ สู่ สนามบินอุดรธานี วันที่ 23 สิ งหาคม // 11 ตุลาคม // 25 ตุลาคม 2565
15.40 น. ถึงสนามบินอุดรธานี ต่อรถทัวร์ออกเดินทาง สู่ นครเวียงจันทน์ 06.00 น. ร่ วมทาบุญตักบาตร ซึ่งมีพระออกมาเดินบิณฑบาตประมาณ
16.30 น. ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว สู่ นครหลวงเวียงจันทน์
300 รู ป ตามประเพณี ที่สืบทอดกันมาจาก ของชาวหลวงพระบาง
เป็ นรถทัวร์ ประเทศลาว พร้อมชมวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองลาว รวมทั้ง
สัมผัสความความเลื่อมใสศรัทธาที่สืบทอดกันมาแต่ชา้ นาน
การรักษา ขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของคนลาว
 ชมตลาดเช้าของเมืองหลวงพระบาง สัมผัสวิถีชีวิตที่เรี ยบง่ายของ
 นมัสการพระธาตุหลวง เวียงจันทน์ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สวยงาม
ชาวหลวงพระบาง กาแฟโบราณหลวงพระบาง เป็ นที่นิยม
 ชมวัดพระแก้ว ที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกตในอดีต
07.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม......................บริ การมื้อที่ 6
 ชมประตูชยั สมัยฝรั่งเศสสร้าง ประตูแห่งชัยชนะ 7 ชั้น
08.30 น. ชม หอพระบางที่สวยงาม ความยิ่งใหญ่ของพระราชวัง หรื อ
18.00 น. ทานอาหารเย็น ริ มโขงเวียงจันทน์...........................บริ การมื้อที่ 2 พิพิธภัณฑ์อนั ล้าค่าสมัยเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์
 เข้าที่พกั โรงแรม Muong Thanh หรื อเทียบเท่า ใจกลางเมือง(คืนที่ 1) 10.00 น. สักการะพระธาตุพูสี สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่ามองเห็น
แม่น้ าโขงและแม่น้ าคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนาม
วันที่ 22 สิงหาคม // 10 ตุลาคม // 24 ตุลาคม 2565
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม.........................บริ การมื้อที่ 3 “ บ้านผา เมืองพู คู่อารยธรรมล้านช้าง ”
07.50 น. ออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็ วสู ง ( ด้วยความเร็ ว 155 กิโลเมตร  จากนั้นชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็ นวัดที่สาคัญเก่าแก่และสวยงามถือ
เป็ นวัดมรดกโลก ประจาเมืองหลวงพระบาง ชมพุทธสี มา ห่อไตร
ต่อ 1.55 นาที โดยประมาณ ) สู่ เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
โรงเมี้ยนเก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวัฒนา
10.00 น. ถึงเมืองหลวงพระบาง แวะชมหมู่บา้ นผานม ของชาวไทลื้อที่ยา้ ย
มาจากสิ บสองปันนา หรื อเรี ยกได้ว่าหมู่บา้ นหัตถกรรมสิ่ งทองที่ใหญ่ที่สุด 11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารหลวงพระบาง...........บริ การมื้อที่ 7
13.25 น. อาลาเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ออกเดินทางด้วยรถไฟ
ของหลวงพระบาง ช้อปปิ้ งผ้าทอนานาชนิด และร้านเครื่ องเงิน
ความเร็ วสู ง สู่ เมืองธรรมชาติ แห่งแดนลาว วังเวียง
 ชมวัดวิชุน นมัสการพระธาตุหมากโม และ พระในวิหาร ที่
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง 15.30 น. ถึงเมืองวังเวียงต่อรถท้องถิ่นสัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งแดน
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารหลวงพระบาง.............บริ การมื้อที่ 4 สุ ขาวดี ธรรมชาติลอ้ มรอบด้วยป่ าไม้ภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ าซอง
13.00 น. ออกเดินทางไปน้ าตกกวางชี ชมความงดงามของน้ าตกที่ถือเป็ น ไหลผ่านน้ าเย็นและสะอาดมาก มีภูเขาหินปูนที่สลับซับซ้อนเป็ นฉาก
น้ าที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ า ที่ลดหลัน่ ผ่านชั้นหินปูนลง อากาศเย็นสบาย สมญานามว่า "กุย้ หลินแห่งเมืองลาว"
 ชมสระน้ าสี ฟ้าครามมรกต บลูลากูน ธรรมชาติสวยงามเมืองวังเวียง
สู่แอ่งน้ าที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้น ไปสู่ช้ นั บน เพื่อชมความงามของ
น้ าตก อิสระให้ท่านดื่มด่ากับธรรมชาติ เล่นน้ า บันทึกภาพอันประทับใจ 16.30 น. ชมถ้ าจัง ข้ามแม่น้ าซองด้วยสะพานแขวน และการขึ้นบันได
17.00 น. ชมประเพณี และวัฒนธรรม พิธีบายศรี สู่ขวัญ สู่ หลวงพระบาง พิชิต 137 ขั้น ชมถ้ าจัง มีหินงอกหินย้อยที่ประดับประดาด้วยไฟแสงสี
มรดกโลกและชมการแสดงฟ้อนราของนักเรี ยน นาฏศิลป์ ของลาว พร้อม สวยงามแปลกตา และสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองวังเวียงในมุมสู ง
ทานอาหารเย็น ห้องอาหาร หลวงพระบาง.............................บริ การมื้อที่ 5  ล่องเรื อชมแม่ น้าซอง อิสระขึ้นบอลลูนหลากสี ชมวิวทิวทัศน์
ธรรมชาติเมืองวังเวียง (ซื้อบัตรขึ้นบอลลูน 90 $ ตามอัธยาศัย)

วันที่ 21 สิงหาคม // 9 ตุลาคม // 23 ตุลาคม 2565

0

18.30 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหาร วังเวียง.......................บริ การมื้อที่ 8
 เข้าที่พกั โรงแรมทวีสุข ริ เวอร์ไซด์ หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)
ยามค่าคืนท่องราตรเดินเที่ยวที่ถนนข้าวเปลือก ซึ่งเต็มไปด้วยแสง สี เสี ยง
และพลาดไม่ได้ที่จะต้องลองลิ้มรสของ โรตีวงั เวียง ที่ข้ นึ ชื่อของวังเวียง

วันที่ 24 สิงหาคม // 12 ตุลาคม // 26 ตุลาคม 2565
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม......................บริ การมื้อที่ 9
 พักผ่อนยามเช้า อาการบริ สุทธ์ พร้อมถ่ายรู ปเมืองวังเวียง
10.00 น. ออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย - ลาว ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี
ก่อนออกเดินทาง สู่ จ.หนองคาย
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร หนองคาย...............บริ การมื้อที่ 10
13.00 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบินอุดรธานี เตรี ยมเช็คอิน
16.00 น. ออกเดินทาง สายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์ สู่ สนามบินภูเก็ต
18.30 น. ต่อรถทัวร์หรื อรถตู้ ออกเดินทาง สู่ จังหวัดตรัง
 บริ การอาหารเย็น ระหว่างเดินทาง.....................บริ การมื้อที่ 11
21.30 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

ด้ านบริการ
อัตรานีร้ วม
1. รถทัวร์ หรื อรถตู้ รับ - ส่ ง // จ.ตรัง - สนามบินภูเก็ต
2. ค่ าตัว๋ เครื่ องบิน ไป - กลับ *น้าหนักกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง 7 กก.
สุ ราษฎร์ธานี - กรุ งเทพ // กรุ งเทพ - อุดรธานี
หากต้องการน้ าหนักเพิ่ม ไป-กลับ ** 15 กิโล : เพิม่ 800 บ. //
20 กิโล : เพิม่ 1,000 บ. ( ซื้อคนเดียว โหลดรวมกันได้ )
3. รถทัวร์ นาเที่ยวปรับอากาศประเทศลาวและรถท้ องถิ่น
4. ตัว๋ รถไฟความเร็ วสู ง ไป - กลับ พร้อมค่าธรรมเนียม
เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง // หลวงพระบาง - วังเวียง
5. ค่าธรรมเนียมผ่านแดนระหว่างประเทศ ไทย - ลาว
6. รวมค่าที่พกั โรงแรม 3 คืน พักห้ องละ 2 ท่ าน
7. รวมค่าอาหารบริการครบทุกมือ้ รวม 11 มื้อ
8. รวมค่าบัตรเข้าชมทุกอย่าง สถานที่ต่างๆ ตามรายการ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่าน
10. ไกด์ไทย ไกด์ลาว ทีมงานวัฒนาทัวร์ พร้อมบริ การ เป็ นกันเอง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ลาวและคนขับรถ 400 บาทต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์
ค่ารถรับ-ส่งเดินทางภลับภูมิลาเนา ค่าอาหารเครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ,
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

คิดค่ าบริการตามรายการ เพียงท่ านละ 18,900 บาท
สมาชิกต้องมีหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต) ส่ วนบุคคล

คุณภาพ ความไว้ใจ ที่ให้ เราบริการ และบอกต่ อกันมานานกว่า 30 ปี : วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
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