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1.ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563                  กรุงเทพฯ – น่าน - เชียงกลาง 

 
 
 
 
 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

 06.00 น. สมาชิกพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์แอร์เอเชีย  ทางเข้าประตทูี่ 9  
   (กรุณาน า บัตรประชาชน และ พาสปอร์ตตัวจริง ติดตัวไปด้วย)  
   เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก       บริการอาหารเช้า แซนด์วิช น า้ดื่ม  
 07.30 น.  ออกเดินทางสูจ่งัหวดัน่าน โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3554  
 08.45 น. ถึง ท่าอากาศยานน่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสูอ่ าเภอท่าวงัผา น าชม วัดศรีมงคล  
 เป็นวดัที่อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมของท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี มีทิวทศัน์ที่สวยงามเป็นธรรมชาติและเป็นจดุที่สามารถมองเห็น 
 วิวยอดดอยภคูา นอกจากนัน้ภายในวดัยงัได้ตกแต่งสถานที่มีมมุให้ท่านได้ถ่ายรูปและมีร้านกาแฟวิวหลกัล้าน เป็นกาแฟที ่
 ปลกูในจงัหวดัน่านไว้บริการทา่นที่มาเยี่ยมเยือนอีกด้วย   
 อาหารกลางวนัที่ ห้องอาหาร  อ าเภอปัว 

 
                           

 

      จาก... น่าน ถึง..หลวงพระบาง 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

จากเสน่ห์ความงามล้านนาตะวันออก ถึงเมืองล้านช้างมรดกโลก 

มกรด 

เดนิทาง : ศกุรท์ี ่24 – จนัทรท์ี ่27 มกราคม 2563  
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ชม วัดภูเก็ต เป็นชื่อที่ตัง้ขึน้ตามชื่อหมู่บ้าน จดัเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม ด้านหลงัวดัติดกับทุ่งนาที่กว้างไกล
พร้อมด้วยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวดัภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึน้ที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของ
เมืองน่าน ด้านล่างวดัมีแม่น า้ไหลผ่านเป็นล าธารให้ฝงูปลาและสตัว์น า้อยู่อาศยั  ทางวดัจึงจดัให้เป็นเขตอภยัทาน ส าหรับ
ท่านที่มาเที่ยวชม สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ ภายในวัดมีอุโบสถทรงล้านนา
ประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ที่ศกัด์ิสิทธ์ิ  จากนัน้เดินทางสู ่
อ าเภอเชียงกลาง ชม วัดหนองแดง เป็นวดัที่สร้างโดยชาวไทยลือ้และชาวไทยพวน มีช่อฟ้าเป็นนกหสัดีลิงค์ และอโุบสถ
ตกแต่งด้วยลายน า้หยด ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยลือ้บริเวณโดยรอบของวดัมีความร่มร่ืนล้อมรอบด้วยท้องทุ่ง 
น าเข้าที่พกั แสงทองรีสอร์ท  รีสอร์ทเล็กน่ารักๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อมด้วยขนุเขาน้อยใหญ่ 
อาหารค ่าที่รีสอร์ท 
ที่พกั    แสงทองรีสอร์ท 
 

  
 
 
 
 
 

 

2. เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563                      น่าน - หลวงพระบาง 
 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท 
เดินทางสู ่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ น าท่านผ่านด่านชายแดนไทย – ลาวด่านบ้านห้วยโก๋น 
 (ใช้พาสปอร์ตในการเดินทางข้ามด่านชายแดน)  
เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศของลาว เดินทางสูเ่มืองหงสา แขวงไชยบรีุ 
อาหารกลางวนัที่ร้านหงสาวดี 
หลงัอาหารเดินทางตามเส้นทางอนัเป็นธรรมชาติสู่ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ...... หลวงพระบาง ( 2 คืน)  
อาหารค ่าที่ร้านวดุทิวง 
ที่พกั... 
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3. อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563                     หลวงพระบาง           
 

เช้านีเ้ชิญชวนทกุท่านสวมเสือ้สีขาว และห่มสไบที่ทางชยัทวัร์จดัเตรียมไว้ให้ร่วมท าบุญตกับาตรข้าวเหนียว   ซึง่ท่านจะได้
เห็นภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจของชาวลาว  ที่ทกุเช้าจะมานัง่เรียงรายเป็นแถวยาวเพื่อรอ   ตกับาตรแก่พระสงฆ์และ
สามเณรจากวดัต่างๆ นบัร้อยรูป ที่ออกเดินบิณฑบาต  เป็นภาพวิถีชีวิตที่ปฏิบตัิประจ าทกุวนัจนเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น 
หากได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่แห่งนีแ้ล้วไม่ควรพลาดที่จะมาร่วมพิธีตกับาตรข้าวเหนียวนีด้้วยเป็นอย่างยิ่ง    จากนัน้น า
ท่านไปชมวิถีชีวิตยามเช้ายงั ตลาดเช้า  ซึ่งจะมอีาหารพืน้เมืองอาทิ  ข้าวจี่  ไส้อัว่  คัว่หมี่ วางขายให้ได้ลองลิม้ชิมรส หรือ
จะจิบกาแฟริมโขงรสชาติเข้มข้น ก่อนกลบัไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมได้ตามอธัยาศยั  
เดินทางสู ่  บ้านช่างไห  ซึง่เป็นชมุชนริมแม่น า้โขงที่แทบทกุครัวเรือนมีอาชีพหลกัในการหมกัเหล้าสาโทและต้มเหล้าโรงที่
ให้รสชาติชวนดื่ม   จากนัน้น าท่านล่องเรือตามล าน า้โขงสู่ ถ ้าต่ิง เป็นถ า้ที่ตัง้อยู่   ริมหน้าผา ภายในถ า้เคยเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปทองค า นาค เงิน ปัจจบุนัคงเหลือแตเ่พียงพระพทุธรูปไม้จ านวนนบัหมื่นองค์  ถ า้ติ่งประกอบด้วย
ถ า้ 2 แห่ง ได้แก่   ถ า้ติ่งเทิ่ง (ถ ้าต่ิงบน) และถ า้ติ่งลุ่ม  (ถ ้าต่ิงล่าง)  สมัยโบราณกษัตริย์ลาวต้องเสด็จไปนมัสการในวัน
สงกรานต์  ด้านตรงข้ามกบัถ า้ติ่งมีแม่น า้อไูหลมาบรรจบกับแม่น า้โขงท าให้เกิดแม่น า้สองสี 
สมควรแก่เวลาน าท่านลอ่งเรือกลบัสู ่ตวัเมืองหลวงพระบาง 

อาหารกลางวนัที่ ร้านมะนีวนั 

น าชม  น ้าตกตาดกวางซ ี  เป็นน า้ตกที่สวยที่สดุทางตอนเหนือของประเทศลาว สายน า้ไหลลดหลัน่ตามหน้าผาเป็นฟอง 
ฝอยทัว่บริเวณลงมาเบือ้งลา่งเป็นธารน า้สามารถลงเลน่น า้ได้ เก็บภาพที่ระลกึตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางกลบั 
เข้าสูต่วัเมือง ชม พระธาตุพูสี ตัง้อยู่บริเวณยอดเขา ที่มีความสงู 150 เมตร  มีบนัไดทางขึน้ 328 ขัน้ สองข้างทางร่มร่ืน 
ด้วยต้นจ าปาลาวหรือลัน่ทมด้านบนเป็นที่ตัง้ขององค์พระธาต ุที่มีลกัษณะเป็นรูปทรงดอกบวัสี่เหลี่ยมทาสีทองตัง้อยู่บน 
ฐานสี่เหลี่ยม ยอดเจดีย์ประดบัด้วยเศวตฉตัรทองส าริด 7 ชัน้ สงูประมาณ 21 เมตร   บริเวณนีท้่านสามารถชมวิวทิวทศัน์ 
ของเมืองหลวงพระบางที่สวยที่สดุแห่งหนึ่ง จากนัน้อิสระกบัการเลือกซือ้ของฝากของที่ระลกึที่ ถนนคนเดิน ซึง่มีสินค้า   
อาทิ ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง  ผ้าซิ่น  เคร่ืองเงิน  เคร่ืองไม้ และสินค้าพืน้เมืองต่างๆ สินค้าเหลา่นีถ้กูน ามาวางขายเรียงรายอยู่บน 
ถนนและริมทางเดินบริเวณด้านหน้าพระราชวงั 
อาหารค ่าที่ ร้านปากห้วย 
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3. จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563    หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 

 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
ชม  พิพิธภัณฑ์พระราชวังเจ้าฟ้ามหาชีวิต  หรือพระราชวงัหลวงพระบางสร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2447เพื่อเป็นที่ประทบัของ
เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ลกัษณะเป็นศิลปะแบบลาวผสมฝร่ังเศส มีผงัเป็นรูปกากบาทสร้างฐานซ้อนกันหลายชัน้  ชมหอ
พระบาง  ที่ประดิษฐานพระบางคู่บ้านคู่เมืองชาวลาว  พระบางเป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางประทานอภัยทัง้              
สองพระหตัถ์ หรือเรียกว่าปางห้ามสมทุร ศิลปะสมยัขอมหลงับายน  มีน า้หนกัประมาณ 54 กิโลกรัม ประกอบด้วยทองค า 
90 เปอร์เซ็นต์  ในหอพระนีย้งัมีพระพทุธรูปนาคปรกสลกัจากศิลา และกลองโบราณอยู่ด้วย จากนัน้ชม วัดเชียงทอง เป็น
วดัที่ส าคัญและสวยงามที่สดุ สร้างความตะลึงพรึงเพริดในความงามให้แก่ผู้มาเยือน คนแล้วคนเล่าจนนกัโบราณคดียก
ย่องว่า วดัเชียงทองเป็นดัง่ “อญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาว”  โดยช่างสกลุล้านช้าง วดัแห่งนีย้งัเป็นวดัเก่าแก่สร้างใน
สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช   สิ่งที่เป็นจุดเด่นของวัดนีค้ือ  สิม หรือ โบสถ์  ที่มีโครงสร้างคล้ายโบสถ์ล้านนา มีหลงัคา
ลดหลัน่กันลงมาเป็นชัน้ๆ เกือบถึงพืน้ มองด้านหน้าโบสถ์จะมีรูปทรงคล้ายนกเหยี่ยว (ฮุ้ง) สยายปีกขณะร่อนลงและกาง
ปีกแตะพืน้  หน้าบนัตกแต่งด้วยไม้ฉลลุายลงรักปิดทองสวยงามมาก  
อาหารกลางวนัที่ ร้านไก่ย่างหลวงพระบาง 
น าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วดันีเ้คยเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบญุทนั ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองค์
สดุท้ายของลาว และก็ยงัเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจ้า
มหาชีวิตสกัรินฤทธ์ิ ก่อนจะอญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในวัดมีโบราณสถานส าคญัๆ หลายอย่าง 
เช่น อโุบสถมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบหลวงพระบางแท้ๆ เป็นต้น จากนัน้เลือกชมเลือกช้อปผ้าทอพืน้บ้านที่ หมู่บ้านผา
นม มีทัง้เสือ้ผ้า กระเป๋า กระโปรง กางเกง ฯลฯ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสูส่นามบินตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
15.50 น. ออกเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 1031 
17.05 น. ถึงสนามบินดอนเมือง รอรับกระเป๋าสมัภาระตรวจสอบความถกูต้อง ก่อนเดินทางกลบับ้าน  
   ❖   กลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 

 

อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  32,000.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม    4,500.- บาท 
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อัตรานี้รวม 
 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินแอร์เอเชีย ดอนเมือง – น่าน / หลวงพระบาง – ดอนเมือง 
(น า้หนกักระเป๋าโหลดได้ท่านละ 20  กิโลกรัม) 

   2.  รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวน่าน และรถตู้ ท้องถิ่นท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง 
   3.  แพ็กเก็จท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง  
   4.  ที่พกั พกัห้องละ 2 ท่าน 
   5.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   6.  ค่าธรรมเนียมผ่านด่าน ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ  
   7.  ประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท   
        -  วงเงินคา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหตทุ่านละ 500,000 บาท 

        8. มคัคเุทศก์ท้องถิ่น(ลาว)และเจ้าหน้าที่จากชยัทวัร์            

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง       หนงัสือเดินทาง ( PASSPORT ) ต้องมีอายกุารใช้งาน ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
    และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 
 

เงื่อนไขการจอง   

 ยนัการเดินทางโดย ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000  บาท พร้อมสง่ ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 

 ค่าบริการสว่นที่เหลือ ช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หรือ ภายในวนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดิน มากกว่า 30 วนั หกัค่าบริการตามที่เกิดขึน้จริง 
  2. ยกเลิกในวนัเดินทาง น้อยกว่า น้อยกว่า 30 วนั หกัค่าบริการ 50 % 

  3. ยกเลิกในวนัเดินทาง น้อยกว่า น้อยกว่า 15 วนั หกัค่าบริการ 100 % 

 
 

 

            ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เตย้ /  อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

            Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

