




หจก.ทิพย์ธนภัทรการท่องเที่ยว
THIPTANAPAT TRAVEL LIMITED
195 หมู่ที่ 14 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000




195 Moo 14, Koeng Sub-district, Mueang Mahasarakham district, Mahasarakham province



Tel. 086-8622969 , 091-3549094 , 089-6971934

E-mail : Thiptanapattravel@hotmail.com

กาหนดการเดินทาง : 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2562
วันแรก
19.00 น.

วันที่สอง
06.00 น.
08.00 น.
09.30 น.

เย็น
19.00 น.

จ.เพชรบุรี - จ.น่าน
รับคณะที่ จ.เพชรบุรี โดยมีพนักงาน หจก.ทิพย์ธนภัทรการท่องเที่ยว รอให้การต้อนรับและคอยอานวย
ความสะดวกเมื่อคณะพร้อมนาท่านเดินทางสู่ จ.น่าน ระหว่างการเดินทางทุกท่านร่วมสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับการร้องเพลง / ชมภาพยนตร์และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ด่านชายแดนห้วยโก๋น - ท่าเรือ ปากห้วยแคน - ถ้าติ่ง - เมืองหลวงพระบาง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดน
ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน โดยเปลี่ยนมานั่งรถตู้
ถึง ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง / ศุลกากร
ทั้งสองฝั่ง (ไทย และ สปป.ลาว) นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากห้วยแคน
ถึง ท่าเรือ ปากห้วยแคน ขนย้ายสัมภาระลงเรือขนาดใหญ่ที่ทางบริษัท ฯ จัดเตรียมไว้พร้อม
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ แบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 2) ระหว่างเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง
ด้วยการล่องเรือท่านจะได้ชมทัศนียภาพและการดารงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวตลอดสองฝั่ง
แม่น้าโขง (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) ถึง บริเวณปากแม่น้าอู แวะเที่ยว ถ้าติ่ง ซึ่งเป็นถ้าที่เกิดขึ้นใน
แม่น้าโขง ภายในถ้าเป็นศาสนสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง
ถึง ท่าเรือหลวงพระบาง นาท่านขึ้นฝั่งและขนย้ายสัมภาระขึ้นรถท้องถิ่นเดินทางเข้าสู่ ที่พัก โรงแรม
เพื่อเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3 ) ร่วม พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีชาวเมืองหลวง
พระบาง หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม ตลาดมืด อิสระให้ท่านในการช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก ที่ระลึก
สมควรแก่เวลา นาท่านกลับเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย



วันที่สาม
05.00 น.

07.00 น.

เที่ยง
บ่าย
19.00 น.

วันที่สี่
05.00 น.
บ่าย
16.30 น.
18.00 น.
20.00 น.

วันที่ห้า
เช้า
10.00 น.
เที่ยง
บ่าย
เย็น
02.00 น.

ตักบาตรเช้า - ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง –พระราชวังหลวง – วัดเชียงทอง
พระธาตุพูสี - น้าตกตาดกวางสี - หมู่บ้านผานม - พิธีบายศรีสู่ขวัญ
เชิญทุกท่าน ร่วมทาบุญตักบาตรข้าวเหนียว (ชุดละ 100 บาท) โดยมีพระสงฆ์ออกบินฑบาตไม่ต่ากว่า
100 รูป ซึ่งการตักบาตรข้าวเหนียวนี้เป็นประเพณีของชาวหลวงพระบางสืบทอดกันมาช้านาน เสร็จแล้ว
เดินเที่ยวชมตลาดเช้าหลวงพระบางเป็นตลาดสดแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศลาว สาหรับสินค้าที่วางขายอยู่ทั่วไปก็มีตั้งแต่ ผัก ผลไม้
อาหารปรุงสาเร็จ ขนมพื้นบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เนื้อสัตว์ทั่วไป
รวมถึงปลาแม่น้าโขงและสัตว์ป่านานาชนิด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก(มื้อที่ 4) หลังอาหารนาท่าน
เที่ยวชม ไหว้พระที่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่มีลวดลายศิลปะลาวที่สวยงามที่สุดของ
เมืองหลวงพระบางได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรม
นาท่านขึ้น นมัสการพระธาตุพูศรี ตั้งอยู่บนเนินสูง 150 เมตร(บันได 328 ขั้น)
อยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องราวน่าสนใจพร้อม
ชมเมืองหลวงพระบางถัดมา เดินชม พระราชวังหลวงพระบาง หรือ พิพิธภัณฑ์
หลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2447
สมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาถึงสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา
พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวครับภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง
การปกครองหรือที่ชาวลาวเรียกว่า “การปลดปล่อย”นั้น รัฐบาลลาวก็ได้
เปลี่ยนพระราชวังหลวงนัน้ มา เป็น “หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง”
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
นาท่านเดินทางไปชม น้าตกตาดกวางสี เป็นน้าตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบางชม
ความสวยของน้าตกลดหลั่งเป็นชั้น และให้ท่านไปช้อปปิ้งผ้าสินค้าพื้นเมืองที่
หมู่บ้านผานม เป็นหมู่บ้านของชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร ( มือ้ ที่ 6)
เมืองหลวงพระบาง - ท่าเรือปากห้วยแคน - ด่านห้วยโก๋น จ.น่าน – จ.แพร่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก( มื้อที่ 7)จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ขนย้าย
สัมภาระเรียบร้อย ลงเรือเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากห้วยแคน (เดินทางกลับใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง)
ชมทัศนียภาพสองฝากฝั่งในแม่น้าโขง พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ แบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 8)
ถึง ท่าเรือปากห้วยแคน นาท่านขึ้นฝั่งขนย้ายสัมภาระขึ้นรถตู้ วีไอพี มุ่งหน้าสู่ ด่านชายแดนห้วยโก๋น
ถึง ด่านชายแดนห้วยโก๋น จ.น่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง / ศุลกากรทั้งสองฝั่ง
(ไทย และ สปป.ลาว) กลับเข้าสู่ ประเทศไทย
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จ.น่าน (มื้อที่ 9) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ จ.แพร่
ถึงจ.แพร่ พาท่านเข้าที่พัก โรงแรม จ.แพร่

จ.แพร่ - ศึกษาดูงานที่สอ.พิษณุโลก - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - จ.เพชรบุรี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม (มื้อที่ 10)
พาท่านศึกษาดูงานที่ สอ.พิษณุโลก
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11 ) จ.พิษณุโลก
พาท่านเข้านมัสการกราบไหว้พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจาลองกันมากที่สุดใน
ประเทศไทย และยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยศรัทธานิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดอีกด้วย
แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 12 ) หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับ จ.เพชรบุรี
ถึง จ.เพชรบุรี โดยสวัสดิภาพปลอดภัยพร้อมกับความประทับใจไม่ลืมเลือน หจก.ทิพย์ธนภัทรการ
ท่องเที่ยว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าคงได้รับใช้ท่านอีก

อัตราบริการท่านละ 10,500 บาท จานวน 40 – 80 ท่าน

1.เอกสารการเดินทาง :
1.1 หนังสือเดินทางไทย (passport) ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
(นับถึงวันเดินทางและ มีหน้าว่างเหลือไม่น้อยกว่า 3 หน้า )

2.อัตรานี้รวม :
2.1 ค่าธรรมเนียมเอกสารไทย / ลาว
2.2 ค่าอาหารตามโปรแกรม
2.3 ค่าที่พักโรงแรม 1 ห้อง 2 - 3 ท่าน (กรณีมีเศษ)
2.4 ค่ารถ + เรือเดินทาง
2.5 อาหารว่าง / น้าดื่ม / ผ้าเย็น
2.6 ค่ามัคคุเทศก์ ไทย / ลาว
2.7 ค่าประกันภัยเดินทางวงเงิน 1,000,000.-บาท / ท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

3.อัตราบริการนี้ไม่รวม :
3.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ามินิบาร์ นอกเหนือจากรายการ
3.2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่น ๆ
3.3 ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ซึ่งเป็นการแสดงน้าใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
3.4 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีต้องการใบเสร็จ

4.เงื่อนไข :
4.1 กรุณาชาระเงินมัดจาจานวน 50% ก่อนเดินทาง 20 วัน
4.2 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชาระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการท่องเที่ยวและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้
ยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ
หากท่านใช้บริการจากบริษัทฯนาเที่ยวที่มีการจดทะเบียนถูกต้องท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามกฎหมาย

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คือ งานของเรา

