กาหนดการเดินทาง (ไปเรือ-กลับเรือ 3 คืน 4 วัน)
วันแรก
เชียงใหม่ - เชียงของ – หลวงพระบาง
01.00 น.
เช้า
จากนั้น

เที่ยง
18.00 น.
จากนั้น
19.00 น.
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คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นาท่านเดินทางสู่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เดินทางถึง อ.เชียงของ  บริ การอาหารเช้า (1) หลังจากนั้นตรวจเช็ค สัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเชียงของ จ.เชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับจากนั้นนาคณะผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ ต.ม.เชียงของเรี ยบร้อยแล้ว เตรี ยมตัวลงเรื อท่องเที่ยวสู่ หลวงพระบาง ล่องเรื อ
ตามลาแม่น้ าของ (แม่ นา้ โขง) ไปยังเมือง มรดกโลก “หลวงพระบาง” ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ
8-9 ชัว่ โมง ระหว่างการเดินทางชมทัศนียภาพของสองฝั่งโขง ซึ่ งเต็มไปด้วยภูผา หรื อป่ าหิ นใต้น้ า สี สัน เกาะ
แก่งต่าง ๆ งดงามมาก ป่ าไม้เขียวขจี และชมวิถีการดาเนิ นชีวติ ของหมู่บา้ นริ มฝั่งแม่น้ าโขง
 รับประทานอาหารเที่ยงบนเรื อ (2)
เดินทางมาถึงหลวงพระบาง
นาคณะเข้าสู่ โรงแรมที่พกั เฮือนพักพูสี บ้านจูมค้อง เมืองหลวงพระบาง โทร.02055771888
 รับประทานอาหารค่าแบบพื้นเมืองลาวที่ภตั ตาคาร (3)
จากนั้นนาท่านเที่ยวซื้ อของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืนไนท์บาซ่าร์

วันทีส่ อง

เทีย่ วเมืองหลวงพระบาง
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07.00 น.

 รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (4)
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม เป็ นวัดที่รู้กนั ในหมู่ลาวว่า เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระสั งฆราชบุญทัน นับเป็ นพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1828 โดยเจ้ามหาสักริ น
ฤทธิ์ เป็ นที่ประดิษฐานของพระบางซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปอันเป็ นมิ่งขวัญคู่บา้ นคู่เมืองของลาว

จากนั้น

18.00 น.
จากนั้น

นาทุกท่านเที่ยวชม พระราชวังเก่าเจ้ ามหาชีวติ ของลาว เป็ นพระราชวังที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาว ฝรั่งเศส
อาคารชั้นเดียวยกพื้นเป็ นการผสมผสานกันระหว่างสถาปั ตยกรรมลาวและฝรั่งเศส และชมภาพจิตกรรมฝา
ผนังเกี่ยวกับวิถีชีวติ ชาวลาว และประเพณี ต่างๆ ของชาวลาว ซึ่ งปั จจุบนั ได้จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
เที่ยวชม พระธาตุภูสี อันเป็ นสัญญลักษณ์ของชาวหลวงพระบาง ตั้งอยูบ่ นยอดจอมภูสี ใจกลางเมืองหลวง
พระบางที่ชาวหลวงพระบางเชื่อกันว่าถ้าแม้ผใู ้ ดมาเยีย่ มเยือนหลวงพระบางแล้ว ไม่ได้ไปนมัสการพระธาตุภู
สี ถือว่ายังมาไม่ถึงหลวงพระบาง เมื่อท่านขึ้นไปถึงยอดพระธาตุภูสี ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามทั้ง
เมืองของหลวงพระบางและเฝ้ าชมพระอาทิตย์อสั ดงที่สวยงามยิง่ ท่านจะประทับใจมิรู้เลือน
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)
นาคณะเดินทางชม นา้ ตกตาดกวางชี ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในแขวงหลวงพระบางเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และในอดีตเคยเป็ นสถานที่ ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น กวาง เก้ง และ นกนานาชนิด คนโบราณจึงตั้งชื่อว่า
ตาดกวางชี จิบกาแฟร้อน ๆ ให้เข้ากับบรรยากาศน้ าตกอันสวยงาม นาท่านไปเที่ยวชม หมู่บ้านผานม
หมู่บา้ นทอผ้าของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิ บสองปั นนา มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6) พร้อมชมโชว์บายศรี สู่ขวัญ และโชว์พ้ืนเมือง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ าม

หลวงพระบาง – ปากแบ่ ง

06.00 น.

ร่ วมตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรจานวนนับร้อย ๆ รู ป บริ เวณหน้าวัดแสนสุ ขา
ราม จากนั้น นาท่านชม วัดเชี ยงทอง ซึ่ งเป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองของชาวหลวงพระบางเป็ นวัดที่สาคัญและ
สวยงามเป็ นดัง่ อัญมณี แห่งสถาปั ตยกรรมลาว นาท่านกราบนมัสการพระประธานเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ทุก
ท่านวัดนี้ เป็ นวัดที่เก่าแก่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655โดย พระเจ้ ามหาชีวติ ไชยเชษฐาธิราช เป็ นวัดที่มีการตกแต่ง
วิจิตรกรรมเก่าแก่ และการก่อสร้างแบบโบราณของชาวเชียงทอง
นาท่านชม ตลาดเช้ าของหลวงพระบาง(ตลาดม้ ง) มีสินค้าพื้นเมืองชาวเขาเผ่าม้งของลาว เช่น ผ้าทอปัก
ลวดลายต่างๆ ผ้าห่ม ย่าม กระเป๋ า เสื้ อชาวเขา และมีเครื่ องเงินอยูบ่ า้ ง , อาหาร,ผักผลไม้ต่างๆ ฝั่งตรงข้าม
กับตลาดจะมีร้านมินิโพสต์ (Mini Post) จาหน่ายโปสการ์ ดและแสตมป์ ซึ่ งเป็ นแหล่งที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมา
ซื้ อหากันมากที่สุดในหลวงพระบาง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7)
นาท่านเที่ยวชม พระราชวังเก่าเจ้ ามหาชีวติ ของลาว เป็ นพระราชวังที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาว ฝรั่งเศส
อาคารชั้นเดียวยกพื้นเป็ นการผสมผสานกันระหว่างสถาปั ตยกรรมลาวและฝรั่งเศส และชมภาพจิตกรรมฝา
ผนังเกี่ยวกับวิถีชีวติ ชาวลาว และประเพณี ต่างๆ ของชาวลาว ซึ่ งปั จจุบนั ได้จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
จากนั้นนาท่านไปยังท่าเรื อเชี ยงทองเพื่อ ล่องเรือไปปากแบ่ ง ระหว่างทาง แวะ ชมถา้ ติ่ง ซึ่ งเป็ นถ้ าที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ เป็ นถ้ าบนหน้าผาริ มแม่น้ าโขง มีอยู่ 2 ถ้ า คือ ถ้ าบน และถ้ าล่างที่ได้รับการปรับปรุ งและ
บูรณะจากพระเจ้ ามหาชิ วติ เป็ นที่สักการะบูชาของชาวหลวงพระบาง เคยมีพระพุทธรู ปทอง , เงิน , นาก
แต่ปัจจุบนั เหลือพระพุทธรู ปได้จานวนนับพันองค์ ประดิษฐานอยู่ ณ ถ้ าแห่งนี้ หลังจากนั้นนาคณะเดินทางสู่
บ้ านช่ างไห่ ชมวิถีชีวติ ของชาวบ้านที่อยูอ่ าศัยริ มแม่น้ าโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรง

12.00 น.
จากนั้น

จากนั้น

08.00 น.

09.00 น.
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12.00 น.
16.00 น.

จาหน่าย และยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าพื้นเมืองจาพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจาหน่ายอย่างเป็ น
ระเบียบชมความร่ วมมือของชาวบ้านที่ได้จดั แต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว
 รับประทานอาหารเที่ยงบนเรื อ (8)
เดินทางถึง ปากแบ่ ง
 รับประทานอาหารเย็นบนเรื อ (9)
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั เฮือนพักมอนสะหวัน โทร.02055771935 เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันทีส่ ี่

ปากแบ่ ง – เชียงของ

07.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
16.00 น.
เย็น
จากนั้น
ดึก

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (10)
ล่องเรื อเดินทางสู่ ท่าเรือเชียงของ
 รับประทานอาหารเที่ยงบนเรื อ (11)
เดินทางถึง ท่าเรือเชียงของ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองถึงเชียงของ โดยสวัสดิภาพร้อมความปลอดภัย
 บริ การอาหารเย็น (12)
นาท่านเดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่
ถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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หมายเหตุ
รายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่ าบริการ สาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่จานวน 45 ท่านขึ้นไป พัก 2-3 ท่าน/ห้อง (ไม่มีราคาสาหรับเด็ก)
ท่านละ
อัตรานีร้ วม










8,700

บาท

ค่ารถรับ-ส่ ง เชียงใหม่ – เชียงของ – เชียงใหม่
ค่าที่พกั ห้องปรับอากาศ ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 12 มื้อ
น้ าดื่มบนรถ+ลูกอม+ผ้าเย็น
ค่ารถนาเที่ยวที่ระบุในรายการ , ค่าเรื อยนต์แล่นช้าเดินทางตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว
เจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวกตลอดการเดินทาง
กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ยอ่ มเป็ นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ
 ทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,ทิปคนขับรถท้องถิ่น,ทิปเรื อ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ขอบิล)
เอกสารผ่านแดน
 สาเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
สิ่ งทีค่ วรนาไปด้ วย
เสื้ อผ้าสวมสบาย,รองเท้าสวมสบาย,แว่นกันแดด,ครี มกันแดด,กล้องถ่ายรู ป,ชุดว่ายน้ า,ยารักษาโรคประจาตัว
การสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
สารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง พร้อมรายชื่อผูเ้ ดินทาง
ชาระทั้งหมด หรื อชาระเงินมัดจาท่านละ 2,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง

