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ย้ อนยุคแบบล้านนา...อดีตราชธานีแห่ ง ลาวเหนือ....
“สบายดี....หลวงพระบาง”

เชียงใหม่ – หลวงพระบาง – เชียงใหม่
(3 วัน 2 คืน บินตรงโดยสายการบินลาวแอร์ ไลน์ )
วันแรก : เชียงใหม่ –หลวงพระบาง - พระธาตุพสู ี -ตลาดมืด ( D )
15.05 น.
16.05 น.

17.30 น.
18.00 น.

เดินทางออกจากสนามบินเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่หลวงพระบางโดยสายการบินลาว QV645
ถึงหลวงพระบางมีไกด์ชาวท้องถิ่นรอรับที่สนามบินจากนั้นนาท่านเที่ยวชม พระธาตุพูสี และนาท่าน
นมัสการ พระพุทธพูสี พระธาตุคู่บา้ นคู่เมืองของหลวงพระบาง ที่ต้งั โดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของ
เมืองหลวงพระบางที่ต้งั อยูร่ ะหว่างลาน้ าโขงและลาน้ าคาน
เข้าเช็คอินที่โรงแรม SUN WAY (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่า
บริ การอาหารเย็น (มื้อที่ 1) หลังจากนั้นนาท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (ถนนคนเดิน) ช็อปปิ้ งและชม
บรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี หรื อเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
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วันที่สอง : ทาบุญตักบาตรเช้าข้าวเหนียว – ตลาดเช้าหลวงพระบาง – ล่องเรื อไหว้พระถ้าติ่ง บ้านผานมน้าตกตาดกว่างสี –
ตลาดมืด (B-L-D)
06.00 น.
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
19.00 น.

นาท่านทาบุญตักบาตรข้าวเหนียวหน้าวัดแสน เพือ่ เป็ นสิริมงคล จากนั้นนาท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง
ซึ่งอยูต่ ิดริ มแม่น้ าโขงชมวิถีชีวติ ของชาวหลวงพระบางแวะ ชิมกาแฟโบราณขึ้นชื่อที่ร้าน “ประชานิยม”
บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2)
หลังอาหารนาท่านล่องเรื อ ชมทิวทัศน์ของแม่น้ าโขง แวะบ้านสร้างไห หมู่บา้ นเบียร์และเหล้าลาวต้มเองอัน
เลื่องชื่อ แล้วเที่ยว ถ้ าปากแม่น้ าอูหรื อถ้ าติ่ง นมัสการพระพุทธรู ปภายในถ้ า ถ้ าแห่งนี้เคยเป็ นที่เก็บสะสม
พระพุทธรู ปนับพัน
รับประทานอาหารกลางวันต้นตารับหลวงพระบาง (มื้อที่ 3)
หลังจากนั้น นาท่านเดินทางไปช็อปปิ้ ง ที่ตลาดดารา และเดินทางต่อไปยังหมู่ บ้านผานม หมู่บา้ นทอผ้าชาว
ไทลื้อจากสิบสองปั นนา เป็ นหมู่บา้ นหัตถกรรมทอผ้าที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง
นาท่านเดินทางสู่ น้ าตกตาดกวางสี ชมน้ าตกหินปูนที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง
บริ การอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังจากนั้นเข้าที่พกั หรื อท่านใดที่ตอ้ งการเดินชมตลาดมืด ก็สามารถเดินชมได้
อีกครั้งหนึ่ง

วันที่สาม : พิพธิ ภัณฑ์เจ้ามหาชีวติ – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – เชียงใหม่ (B-L)
07.00 น.
08.00 น.

09.00 น.
10.00 น.

บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)
นาท่านชม พระราชวังหรื อพิพธิ ภัณฑ์ล้ าค่าสมัยเจ้ามหาชีวติ ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของเจ้ามหาซีวดิ ศรี สว่าง
วงศ์จนสิ้นพระชนม์ ปั จจุบนั เป็ นที่เก็บสะสมของที่ระลึกจากประเทศต่างๆ เครื่ องดนตรี ภาพวาด หนังสือ
ตลอดจนของใช้ส่วนพระองค์ เพลิดเพลินกับการเดินชมท้องพระโรง ห้องทรงงาน ห้องบรรทม และห้อง
ประชุม ซึ่งมีความน่าสนใจและเกร็ดความรู ้สนุกๆซ่อนอยูม่ ากมาย
หลังจากนั้นนาท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็ นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้
สร้างขึ้นและเป็ นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง
นมัสการวัดวิชุน ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของธาตุหมากโม วัดนี้เดิมสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นที่ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็ น
ที่มาของชื่อหลวงพระบาง ในขณะนี้ พระบางถูกย้ายเข้าไปประดิษฐานในพระราดซะวัง (พระราชวัง) หรื อ
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หอพิพธิ ภัณฑ์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว แต่วดั นี้ก็ยงั เป็ นที่ศรัทธาของชาวหลวงพระบางอยู่ ภายในวัดมีพระเจดีย ์
องค์ใหญ่เป็ นทรงครึ่ งวงกลมคล้ายแตงโมผ่าครึ่ ง ชาวบ้านจึงเรี ยกว่าพระธาตุหมากโม
11.00 น.
บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
12.00 น.
ส่งท่านเช็คอิน ที่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว QV635
13.10 น.
ออกเดินทางสู่จงั หวัดเชียงใหม่ (สายการบินลาว เสิร์ฟอาหารกลางวันบนเครื่ อง)
14.10 น.
กลับถึงสนามบินเชียงใหม่ดว้ ยความประทับใจมิรู้ลืม

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
(จานวน 5 ท่านขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้เลย)

ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ายานพาหนะนาเที่ยวในหลวงพระบาง (รถตู+้ เรื อชมถ้ าติ่ง)
- ค่าที่พกั 2 คืน (พักในโรงแรมหลวงพระบาง 2 คืน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป – กลับ เชียงใหม่ – หลวงพระบาง – เชียงใหม่
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามตามกรมธรรม์

ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พกั
- ค่าข้าวเหนียวทาบุญตักบาตรตอนเช้า กระติบละ 100 บาท
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- ค่าทิปไกด์ลาวและคนขับรถลาว
- ค่าเอกสารสาหรับชาวต่างชาติ
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากมีการเรี ยกเก็บ)

เอกสารสาคัญประกอบการเดินทาง
- ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) เพือ่ ใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยและหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6
เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง และ ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
- หากไม่มีหนังสือเดินทางใช้สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรู ปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบพร้อมเงิน 400 บาท เพือ่ ดาเนินการจัดการ
เอกสารให้

เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังษี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120

บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปั ว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9
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ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836 , 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่ องบิน ภัย
ธรรมชาติ หรื อสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วน
ใดได้ตามความจา เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การยืนยันจากสายการบิน ที่พกั เวลาเข้าเยีย่ มชมของแต่ละ
สถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอนั เป็ นสาเหตุตอ้ งเลื่อนการเดินทาง
หรื อไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด
โดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
………………………………………………………………………………………………………………….....................

