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ยินดีต้อนรับ...จากล้านนาสู่ ล้านช้ าง...มรดกน่ าน..สู่ มรดกโลก... เมืองคู่แฝด...หลวงพระบาง

จากเมืองน่ านสู่ เมืองเงิน – ท่ าเรื อปากห้ วยแคน – ล่องเรื อแม่ นา้ โขงสู่ หลวงพระบาง
(เส้ นทางสายใหม่ )
(3 วัน 2 คืน : พักโรงแรมในหลวงพระบาง 2 คืน)
วันแรก : น่าน - ด่านห้วยโก๋ น - เมืองเงิน ปากห้วยแคน - หลวงพระบาง - ตลาดมืด (B-L-D)
05.00 น.
05.09 น.
06.20 น.
08.30 น.
09.30 น.
12.00 น.
15.00 น.

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ออกเดินทางจากน่าน สู่อาเภอปั ว ระยะทาง 60 กิโลเมตร ด้วยรถตูป้ รับอากาศ
บริ การอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ ครัวต้นตาล หลังอิ่มท้องนาท่านไป ด่านห้วยโก๋ น อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
อาเภอสุดท้ายชายแดนไทย-ลาว
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เพือ่ ผ่านเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางโดยใช้เส้นทางสายใหม่ เมืองเงิน –
ปากห้วยแคน ผ่านเมืองเงิน ประเทศลาว สู่ท่าเรื อ ปากห้วยแคน ระยะทาง 39 กิโลเมตร
นาท่านลงเรื อท่องเที่ยว ขนาดใหญ่ พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า คาราโอเกะ ที่นงั่ ปรับเอนได้
ล่องน้ าตามแม่นา้ โขง ชมทัศนียภาพที่งดงาม และวิถีชีวติ ริ มฝั่งโขง
บริ การอาหารกลางวัน บนเรื อ (มื้อที่ 2)
ล่องเรื อถึง หมู่บา้ นช่างไห เป็ นหมู่บา้ นริ มแม่นา้ โขงซึ่งมีอาชีพในการต้มเหล้าขาย อยูร่ ิ มแม่นา้ โขงก่อนถึง
บ้านปากอู 5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกับถ้าติ่ง เป็ นหมู่บา้ นที่มีชื่อเสียงเรื่ องการต้มเหล้าขาว แทบทุกหลังคา
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เรื อนจะมีการต้มเหล้า ซึ่งสามารถชมกรรมวิธีในการต้มเหล้า และเลือกซื้อเป็ นของฝากกันได้ นอกจากจะมี
เหล้าต้มแล้วยังมีการทอผ้า ไว้บริ การ
17.00 น.
ถึงท่าเรื อ หลวงพระบาง รถท่องเที่ยว พร้อมไกด์มารอรับเพือ่ นาท่านเข้าพัก (แอร์หอ้ งละ 2-3 ท่าน)
19.00 น.
บริ การอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่หอ้ งอาหารเทพบุปผาหลังอาหารนาท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (ถนนคนเดิน/
Night Market) บนถนนศรี สว่างวงศ์ ให้ท่านช้อปปิ้ งและชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตาม
สบายหรื อเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ทาบุญตักบาตรเช้าข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง – พิพธิ ภัณฑ์เจ้ามหาชีวติ - วัดเชียงทอง - บ้านผานม –
น้ าตกตาดกวางสี - พระธาตุพสู ี (B-L-D)
05.30 น.

07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.

นาท่านร่ วมทาบุญตักบาตรหน้าวัดแสน ร่ วมตักบาตรข้าวเหนียว เพือ่ เป็ นศิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมี
พระภิกษุหลายร้อยรู ป จากนั้นนาท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ซึ่งอยูต่ ิดริ มแม่น้ าโขง ท่านจะได้เห็นวิถี
ชีวติ ของชาวพื้นเมืองหลวงพระบางซึ่งขายสินค้าแบบแบกับดิน และชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคน
บอกว่าอร่ อยที่สุดของหลวงพระบาง เป็ นที่ข้ นึ ชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ราคาแก้วละ
3,000 กีบ (15 บาท)
บริ การอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
หลังอาหารนาท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็ นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้
โปรดให้สร้างขึ้นและเป็ นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง พิพธิ ภัณฑ์ล้ าค่าสมัยเจ้ามหาชีวติ เที่ยวชมพระธาตุพสู ี
และนาท่านนมัสการ พระพุทธพูสี พระธาตุคู่บา้ นคู่เมืองของหลวงพระบาง ทีต่ ้งั โดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ต้งั อยูร่ ะหว่างลาน้ าโขงและลาน้ าคาน
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบตารับหลวงพระบางที่ ร้านอาหาร ปากห้วยมีไชย
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13.00 น.
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางไปหมู่บา้ นชนบทไปช้อปปิ้ งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บา้ นทอผ้า
ชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปั นนา ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นหัตถกรรมสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง
14.30 น.
เดินทางไปชม น้ าตกตาดกวางสี ระยะทาง 30 กฺโลเมตร ซึ่งเป็ นน้ าตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความ
งามของน้ าตกที่ตกลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ และน้ าสีเขียวสวยงามจาก หินปูนด้านล่าง
18.30 น.
พิธีบายศรี สู่ขวัญตามประเพณี ชาวลาว เพือ่ รับขวัญแขกบ้านแขกเมือง ที่เข้ามาเยีย่ มชมเมืองหลวงพระบาง
19.00 น.
บริ การอาหารเย็นที่ (มื้อที่ 6) ร้านอาหารจันนิตา หลังจากนั้นนาท่านไปเวียนเทียนที่วดั แสน ในวันวิสาขบูชา
และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : อาลาเมืองหลวงพระบางล่องเรื อกลับสู่ ปากห้วยแคน – เมืองน่าน (B-L)
05.30 น.
06.00 น.
06.15 น.
11.30 น.
13.30 น.
15.00 น.
17.30 น.

ออกเดินทางจากที่พกั สู่ท่าเรื อ หลวงพระบาง ชมบรรยากาศยามเช้าอันสวยงาม
บริ การอาหารเช้าในเรื อ (มื้อที่ 7)
ล่องเรื อทวนกระแสน้ ากลับ ชมบรรยากาศยามเช้าขณะล่องเรื อ ฟอกปอดให้ชุ่มช่ากับสายลมหนาว
บริ การอาหารกลางวันบนเรื อ (มื้อที่ 8)
ถึงท่าเรื อปากห้วยแคน นาท่านขึ้นรถตูเ้ พือ่ เดินทางกลับจังหวัดน่าน เส้นทางเดิม เมืองเงิน – ห้วยโก๋ น
ถึงด่านชายแดน ห้วยโก๋ น จากนั้นผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมือง ลาว-ไทย และนาท่านเดินทางกลับจังหวัด
น่าน เส้นทาง ทุ่งช้าง – น่าน
เดินทางถึง น่าน โดยสวัสดิภาพ

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………

อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
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ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ายานพาหนะไป- กลับ น่าน – หลวงพระบาง (รถตู+้ เรื อนาเที่ยว)
- ค่าที่พกั 2 คืน (พักในโรงแรมหลวงพระบาง 2 คืน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ายานพาหนะนาเที่ยวในหลวงพระบาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามตามกรมธรรม์
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พกั
- ค่าข้าวเหนียวทาบุญตักบาตรตอนเช้ากระติบละ 100 บาท
- ค่าทิปไกด์ลาว
- ค่าเอกสารสาหรับชาวต่างชาติ
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
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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

สิ่งอานวยความสะดวกบนเรื อ
- มีบริ การเครื่ องดื่ม เช่น ชา , กาแฟ ผลไม้ ฟรี ตลอดการเดินทาง
- มีคาราโอเกะให้ร้องเพลง/ชมภาพยนตร์เพือ่ ความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836, 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

