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โปรแกรมทัวร์ น่ าน – หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทน์ (4 คืน 5 วัน)

วันแรก : ด่านชายแดนห้วยโก๋ น – เมืองหลวงพระบาง – ตลาดมืด (Night market)
05.30 น.
06.00 น.
06.30 น.
08.30 น.
09.30 น.
12.00 น.
15.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.

เจ้าหน้าทีEให้การต้อนรับทีEสถานีขนส่ งจังหวัดน่าน
บริ การอาหารเช้าทีEโรงแรมเทวราช
นําท่านเดินทางมุ่งสู่ ด่านชายแดนห้วยโก๋ น ประตูสู่เมืองหลวงพระบาง
ทําพิธีผา่ นด่านไทย – ลาว มุ่งต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง ชมทัศนียภาพ วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวลาวเผ่า
ต่าง ๆ ตลอดสองข้างทาง
นําท่านลงเรื อทีEท่าเรื อปากห้วยแคนล่องเรื อแม่นW าํ โขง สนุกกับคาราโอเกะและสิE งอํานวยความสะดวกต่างๆ
บนเรื อ
บริ การอาหารกลางวัน บนเรื อพร้อมชมบรรยากาศสองฝัEงริ มนํWาโขง
นําท่านแวะชมหมู่บา้ นช่างไห ซึE ง เป็ นหมู่บา้ นต้มเหล้า และทอผ้าอันสวยงาม
เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เข้าทีEพกั โรงแรม อินดารา
บริ การอาหารเย็น ณ ร้านเทพบุปผา
หลังอาหารนําท่านเดิน เทีEยวชม ตลาดมืด (ถนนคนเดนิ / Night Market) บนถนนศรี สว่างวงศ์ ให้ท่าน
ช็อปปิW งและชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตามสบาย หรื อเทีEยวชมเมืองตามอัธยาศัย
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วันทีEสอง : ทําบุญตักบาตรเช้า ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - พิพิธภัณฑ์พระราชวังเจ้ามหาชีวิต –
พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง – หมู่บา้ นทอผ้าบ้านผานม – ตลาดดารา – นํWาตกตาดกวางสี
06.00 น.
07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
19.00 น.

นําท่านทําบุญตักบาตรข้าวเหนียว หน้าวัดแสน เพืEอเป็ นสิ ริมงคล จากนัWนนําท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง
ซึE งอยูร่ ิ มแม่นW าํ โขง ชมวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง แวะชิมกาแฟโบราณขึWนชืEอทีEร้าน “ประชานิยม”
บริ การอาหารเช้าทีEโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่านชม ชมพระราชวัง หรื อ พิพิธภัณฑ์ลW าํ ค่าสมัยเจ้ามหาชีวติ ชมพระธาตุพูสี และนําท่าน
นมัสการ พระธาตุพูสี คู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางทีEตW งั โดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวง
พระบางทีEตW งั อยูร่ ะหว่างลํานํWาโขงและลํานํWาคาน หลังจากนัWนเทีEยวชมวัดเชียงทอง ซึE งเป็ นวัดหลวงคู่เมือง
หลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราชได้สร้างขึWนและเป็ นศูนย์ศิลปะกรรมล้านนา
รับประทานอาหารกลางวันต้นตํารับ หลวงพระบางทีEร้านอาหารปากห้วยมีไชย
จากนัWนนําท่านเดินทางไปช็อปปิW ง ทีEตลาดดารา และเดินทางต่อไปยัง หมู่บา้ นผานม หมู่บา้ นทอผ้าชาวไทลืWอ
จากสิ บสองปั นนา เป็ นหมู่บา้ นหัตถกรรมทอผ้าทีEใหญ่ทีEสุดของหลวงพระบาง
นําท่านเดินสู่ นํWาตกตาดกวางซี ชมนํWาตกหิ นปูนทีEสวยทีEสุดในหลวงพระบาง
บริ การอาหารเย็นทีEร้านอาหารระเบียงแคมคาน หลังจากนัWนเข้าทีEพกั หรื อท่านใดทีEตอ้ งการเดินชมตลาดมืดก็
สามารถเดินชมได้อีกครัWงหนึE ง

วันทีEสาม : หลวงพระบาง – กิEวกระจํา - พูคูน - จุดชมวิวภูเพียงฟ้า - ผาตัWง - ถํWาจัง - วังเวียง
07.00 น.
12.00 น.

รับประทานอาหารเช้าหลัง อาหารนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง (ระยะทาง 216 กม.) ชมไร่ นาแบบ
ขัWนบันได และหมู่บา้ นชนเผ่าต่างๆ วิวทิวทัศน์สองข้างทางสวยงาม
บริ การอาหารกลางวันทีEร้านอาหาร บ้านกิEวกระจา หลังอาหารเดินทางกันต่อผ่าน บ้านพูคูนแวะชมสิ นค้าทีE
ชาวเขาปลูกเช่น ฟักแม้ว ผลไม้เมืองหนาว หลังจากนัWนแวะจุดชมวิวภูเพียงฟ้า ซึE งสามารถชมความสวยงาม
ของภูผาเจ้า ซึE งเป็ นภูเขาทีEสูงทีEสุดในเส้นทางสู่ หลวงพระบาง หลังจากนัWนเดินทางผ่านเมืองกาสี ระหว่างทาง
ลงจากเขาจะสามารถมองเห็นผานมสาม และยักษ์นอนอ้าปาก ซึE งเป็ นภูเขาทีEมีรูปร่ างแปลกดี
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15.00 น.
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ถํWาจัง ซึE งเป็ นถํWาทีEยงั มีหินงอกหิ นย้อยเกิดอยู่ ขึWนสู่ ถW าํ จังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและ
ลํานํWาซองเป็ นสายและ สะพานสี ส้มสดทีEเป็ นสัญลักษณ์ของวังเวียง
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรมทีEพกั
วันทีEสีE : วังเวียง - เวียงจันทน์ - หอพระแก้ว - วัดพระธาตุหลวง – ประตูชยั – สถานีขนส่ ง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00น.

15.00น.
16.00น.

รับประทานอาหารเช้าทีEโรงแรมทีEพกั
นําท่านออกเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ (ระยะทาง 156 กม.) นําท่านเทีEยวชมเมืองและศาสนสถานทีE
สําคัญของเมืองหลวงลาว ชมหอพระแก้ว อดีตเป็ นทีEประดิษฐานพระแก้วมรกต และนําท่านนมัสการ
วัดพระธาตุหลวง เป็ นพระธาตุเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองของลาว ซึE งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ ชมศิลปะ
แบบล้านช้าง เข้าชมอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช หลังจากนัWน แวะนมัสการเจ้าแม่สีเมือง
บริ การอาหารกลางวันทีEร้านอาหารเวียงจันทน์
หลังอาหารนําท่านชม อนุสาวรี ยป์ ระตูชยั ซึE งเป็ นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิ ปไตยของลาว ซึE งเป็ น
สถาปั ตยกรรมทีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรัEงเศสเข้าด้วยกันซึE งตัWงตระหง่านอยูก่ ลางเมืองเวียงจันทน์
ประตูชยั แห่งนีWสร้างขึWนเพืEอระลึกถึงข้าราชการและพลเรื อนทีEเสี ยสละชีวติ ในสงครามอินโดจีน
นําท่านไปช็อปปิW งสิ นค้าของฝากเช่นแหนมเนื องก่อนกลับบ้าน
นําท่านมุ่งสู่ สถานีขนส่ งจังหวัดหนองคาย

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนีW รวม
- ค่ายานพาหนะ น่าน – หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทน์ – สถานีขนส่ งหนองคาย
- ค่าทีEพกั 3 คืน (หลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน)
- ค่าอาหารทุกมืWอตามทีEระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีEต่างๆ ตามทีEระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงืEอนไขตามตามกรมธรรม์
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ค่าบริ การนีWไม่รวม
- ค่าเครืE องดืEมทีEมีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ ในโรงแรมทีEพกั
- ค่าข้าวเหนียวทําบุญตักบาตรตอนเช้ากระติบละ 100 บาท
- ค่าทิปไกด์ลาวและคนขับรถลาว
- ค่าตัวh รถกทม. – น่านและจากหนองคาย - กทม.
เอกสารสําคัญประกอบการเดินทาง
- ใช้หนังสื อเดินทาง (Passport) เพืEอใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยและหนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6
เดือน นับจากวันทีEออกเดินทาง และ ส่ งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
- หากไม่มีหนังสื อเดินทางใช้สาํ เนาบัตรประชาชนพร้อมรู ปถ่าย 2 นิWว 2 ใบพร้อมเงิน 400 บาท เพืEอดําเนินการจัดการ
เอกสารให้
เงืEอนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจํา 50 % ส่ วนทีEเหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจํา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ ทW งั หมด
การจองจะสมบูรณ์ เมื)อ
- ชําระเงินมัดจํา โดยสําเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาทีEเบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สําเนา Passport ส่ งแฟกซ์มาทีEเบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาทีE น.ส.จิรพรรณ รังษี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120
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บัญชีโอนเงิน
ชื) อบัญชี
ธนาคาร
ประเภทบัญชี
สาขา
เลขทีบ) ัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี ไทยพาณิ ชย์
ออมทรัพย์
น่าน
732-2-29271- 7
น.ส จิรพรรณ รังษี กสิ กรไทย
ออมทรัพย์
ปั ว
320-2-52446- 9
ข้อมูลเพิEมเติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836, 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีEยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ภูคาทัวร์ หวังเป็ น
อย่างยิงE ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ ววันนีW
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

