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กําหนดเดินทาง ��-�� ธันวาคม ���� 

 

 

06.30 น. พร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย (หน้าโรงแรมเทวราช ) รถตู้รับท่านออกเดินทางสูด่า่นห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติ 

09.00 น. ถึงด่านชายแดนผ่านขั �นตอนการตรวจคนเข้าเมืองไทย – ลาว ที�ด่านห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติ และด่าน

สากล นํ �าเงิน หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนําทกุท่านเดินทางสูท่่าเรือปากแบ่ง 

10.30 น. ลงเรือท่องเที�ยว ซึ�งเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ภายในเรือมีสิ�งอํานวย

ความสะดวก เช่น ห้องนํ �า คาราโอเกะ  ล่องแม่นํ �าโขงไปหลวงพระ

บาง  และรับประทานอาหารกลางวนับนเรือ (มื �อที� �) บริการอาหาร

กลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ (ผดัผกั ต้มยําปลาแม่นํ �าโขง ส้มตําลาว ไส้อั�ว 

แคบหม ูนํ �าพริกหนุ่ม ข้าวสวย ข้าวเหนียว ผลไม้ ชา กาแฟ ) ระหวา่ง

ทางแวะชม ถํ �าติ�ง ซึ�งเป็นถํ �าหินงอกหินย้อยที�สวยงามที�สดุของหลวง

พระบาง ภายในเป็นที�ประดิษฐานพระพทุธรูปนบัร้อย ๆ องค์ แวะกราบขอพรเพื�อเป็นสิริมงคล 

17.00 น. ถึงท่าเรือหลวงพระบาง รถท่องเที�ยว พร้อมไกด์ท้องถิ�นมารอต้อนรับทกุท่านเดินทางโดยรถตู้สูที่�พกั    

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�า  (มื �อที� �) ที�ร้านอาหาร หลงัจากรับประทานอาหารคํ�าพาทุกท่านเที�ยวชมเมืองหลวง

พระบางยามคํ�าคืน เที�ยว ตลาดมืด ตลาดสินค้าพื �นเมืองของหลวงพระบาง  เมื�อได้เวลาสมควรนําท่าน

กลบัสูที่�พกัเพื�อพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

05.30 น. พร้อมกนัที�ล๊อบบี �ของโรงแรมเพื�อเดินทางไปทําบุญตกับาตรข้าวเหนียวตามประเพณีเก่าแก่ของหลวงพระ

บาง มีพระสงฆ์มารับบิณฑบาตร ประมาณ ��� รูป จากนั �นพาทุกท่านเดินเที�ยวชม ตลาดเช้า ของเมือง

หลวงพระบางซึ�งอยู่ติดแมนํ่ �าโขงและชมวิถีชีวิต ของชาวหลวงพระบาง แวะชิมกาแฟโบราณที�  ร้านกาแฟ

ประชานิยมซึ�งเป็นร้านกาแฟขึ �นชื�อในหลวงพระบาง มีนกัท่องเที�ยวจํานวนมากมาแวะชิม 

วันแรก  น่าน – ด่านห้วยโก๋นเฉลมิพระเกียรติ – ล่องเรือแม่นํ �าโขง 

วันที�สอง   ตักบาตรข้าวเหนียว - เที�ยวชมหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 
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07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื �อที�  �) ที�โรงแรม 

��.�� น.  นําทกุท่านเข้าชม พพิิธภัณฑ์หลวงพระบาง หรือ พระราชวงัเก่าซึ�งเคยเป็นที�ประทบัของเจ้ามหาชีวิต เจ้า

ศรีสว่างวงศ์ ภายในจัดแสดงโบราณวตัถุเก่าแก่ ข้าวของเครื�องใช้ต่าง ๆ  หลงัจากนั �นนําทุกท่านเที�ยวชม 

พระธาตุพูสี ผ่านบันได ��� ขั �นเพื�อขึ �นไปกราบนมสัการพระ

ธาตพุสูี และเป็นจดุชมวิวที�สวยงามของหลวงพระบาง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (มื �อที� �) ที�ร้านอาหาร 

13.00 น. นําทกุท่านเดินทางไป นํ �าตกตาดกวางสี ระยะทางประมาณ �� 

ก.ม. เที�ยวชมนํ �าตกที�สวยงามที�สุดในหลวงพระบาง จากนั �น

เดินทางกลับสู่ที�พักเพื�อพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนถึงเวลา

รับประทานอาหารคํ�า 

18.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารคํ�า (มื �อที� �) ที�ร้านอาหาร และเข้าพิธีบายศรีสู่ขวญั ตามประเพณีของหลวง

พระบาง หลงัเสร็จพิธีบายศรีสูข่วญัรับประทานอาหารและชมการแสดงฟ้อนรํา ระบําพื �นเมืองจากนักเรียน

นาฏศิลป์ของลาว  หลงัรับประทานอาหารสามารถเที�ยวชมเมือง หรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม (มื �อที� �) หลงัรับประทานอาหารเช็คเอาท์ พร้อมทั �งเก็บสมัภาระขึ �นรถ 

09.00 น. นําท่านชม วัดเชียงทอง วดัคูบ้่านคูเ่มืองที�สวยงามของหลวงพระบาง ชมบ้านมรดกอายกุวา่ร้อยปีที� เฮือน

จัน  นมสัการพระธาตหุมากโมที� วัดวชิุนราช และ หมู่บ้านผานม ซึ�งเป็น

หมูบ้่านหตัถกรรมที�มีชื�อเสียงเรื�องผ้าทอสามารถแวะชม และเลือกซื �อผ้าทอ

คณุภาพดีได้ที�นี� 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (มื �อที� �) หลงัจากนี �สามารถเดินเล่นชมเมือง

หลวงพระบาง หรือเลือกชิมกาแฟและขนมอร่อย ๆ ได้ตามอธัยาศยัคะ่)  ได้

เวลาสมควรนําทกุท่านเดินทางสูส่นามบินหลวงพระบาง   

15.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที�ยวบินที� FD 1031     

17.30 น.  ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ (เดินทาง �� ท่านขึ �นไป) 

  

วันที�เดินทาง ผู้ใหญ่ 
พัก � ท่านต่อห้อง 

พักเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

��-�� ธ.ค.���� 16,800.- 3,800.- 

 

 

 

 

วันที�สาม    หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการนี �รวม  

- คา่ตั�วเครื�องบินหลวงพระบาง – กรุงเทพฯ ชั �นประหยดั 

- คา่พาหนะเดินทาง (รถตู้  – เรือลอ่งแมนํ่ �าโขง)   

-  อาหารทกุมื �อตามโปรแกรม 

-  คา่ที�พกั  �  คืน  (พกัห้องละ � ท่าน) 

-  คา่รถตู้ใหมนํ่าเที�ยว และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ในหลวงพระบาง 

-  คา่มคัคเุทศก์และมคัคเุทศก์ท้องถิ�นนําเที�ยวในการเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนี �ไม่รวม  

-  คา่พาหนะเดินทางไปยงัเมืองน่านเพื�อเริ�มต้นทริป 

-  คา่เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ คา่มนิิบาร์ในห้องพกั คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

-  คา่ข้าวเหนียวใสบ่าตร  (ข้าวเหนียวกระติ�บละ ��� บาท)   

-  คา่ทิปไกด์ลาว และพนกังานขบัรถ  (ท่านละ ��� บาท) 

-  คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ไทย จํานวนขึ �นกบัพิจารณาของท่าน 

-  คา่เช่าจกัรยานกรณีที�ต้องการปั�นชมเมือง 

 

เอกสารที�ใช้ประกอบการเดินทาง 

-  หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใช้งานเหลือไมต่ํ�ากวา่ � เดือน 

    

สํารองที�นั� งก่อนการเดินทาง    

-  จองทริปโดยโอนเงินมดัจําทวัร์งวดแรก �,��� บาท พร้อมสง่สําเนาหนงัสือเดินทางหน้าแรกมาทางไลน์ หรือ ทางอีเมล ์

- ชําระงวดที�สองก่อนเดินทางประมาณ �� วนั 

การยกเลิก 

ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั คืนเงินทั �งหมด ยกเว้นตั�วเครื�องบินหากได้ชําระขาดไปแล้ว 

ยกเลิกก่อนเดินทาง ��-�� วนั ยึดเงินมดัจําทั �งหมด 

ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั ยึดเงินคา่ทวัร์ทั �งหมด 

 

 


