CKLA1 : นาน – หลวงพระบาง (นาน-อุดรฯ) 5 วัน 4 คืน (เครื่องบิน)

หนา 1 จาก 6

นาน – หลวงพระบาง
วังเวียง – เวียงจันทน
...ตักบาตรปใหม + รวมพิธีบายศรีสูขวัญ...
อิ่มบุญ...กราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธ เสนหเมืองเกา....ทองเที่ยวเมืองนาน
ลองเรือลําน้ําโขง สูเมืองมรดกโลก “ หลวงพระบาง ”
วังเวียง เวียงจันทน หนองคาย อุดรธานี 5 วัน 4 คืน
(เดินทางโดยเครื่องบิน กรุงเทพฯ-นาน, อุดรฯ-กรุงเทพฯ)
เที่ยวครบไปและกลับ ไมยอนทางเกา ลองเรือ นั่งรถ นั่งเครื่องบิน

ชมวิถีความเปนอยูของประเทศเพื่อนบาน ชมวิวทิวทัศนตลอดสองฝงแมน้ําโขง หลวงพระบางเปนเมืองทองเที่ยว
ชื่อดังระดับโลก สําหรับคนไทยหลวงพระบางมีประวัติศาสตร ที่เคียงคูมาดวยกันเสมอๆ นับตั้งแตยุคสมัยเชียงแสน ลาน
ชาง ดวยความที่เปนเมืองติดแมน้ําโขงที่สวยงาม มีวัดวาอารามเกาแกมากมาย ที่ยังคงสถาปตยกรรมอันสวยงามยากจะหาที่
ไหนเหมือนได ดวยเอกลักษณความสวยงามของเมือง ตึกรามบานชอง ที่ไดรับอิทธิพลจากสมัยยุคลาอาณานิคม ทําใหมี
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อาคารในรูปแบบสถาปตยกรรมโคโลเนียลสไตล อยูทั่วไป ตัวเมืองยังมีที่ตั้งที่สวยงามลอมรอบดวยแมน้ําทั้งสองสาย คือ
น้ําโขงและน้ําคาน ยังคงธรรมชาติอันสวยงามอยูรายรอบเมืองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงามและสืบสานมา
จนถึงทุกวันนี้ พรอมทองเที่ยวเมืองนานชมศิลปะเปรียบเทียบในความผสมประสาน เมืองเกาที่นาพักผอน.......

กําหนดการเดินทาง เทศกาลปใหม
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560
วันที่ 30 ธ.ค. 59 กรุงเทพฯ – นาน – พระธาตุแชแหง – วัดศรีพันตน – วัดภูมินทร
05.30 น.
พรอมกัน ณ. จุดนัดหมาย....... เคารเตอรสายการบินแอรเอเชีย สนามบินดอนเมือง เจาหนาที่โชคทวีทัวร
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน
07.35 น.
เดินทางโดยสาย การบินแอรเอเซีย เที่ยวบิน FD 3554
บริการอาหารเชาบนเครื่อง........ เดินทางสู จ. นาน เมืองศิลปะและความสงบรมรื่นเหมาะแกการมา
ทองเที่ยวและพักผอน เมืองชายแดนแหงการคา
เดินทางถึง สนามบินนาน รถตูปรับอากาศ รอรับคณะ ทองเที่ยวเมืองนานเมืองที่สงบ รมรื่น
08.40 น.
10.00 น.
นํ า ท า นนมั ส การ พระธาตุ แ ช แ ห ง พระธาตุ ป ระจํ า ป เ กิ ด ป เ ถาะ พระธาตุ ที่ เ ป น อนุ ส รณ ค วามรั ก
ความสัมพันธระหวางเมืองนานและสุโขทัยในอดีต และปูชนียสถานสําคัญของภาคเหนือ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร
บาย
นําคณะ ชม วัดศรีพันตน สรางโดยพญาพันตน เจาผูครองนคร
นาน แหงราชวงศภูคา (ครองนครนาน ระหวาง พ.ศ. 1960 1969 ) ชื่ อ วั ด ตรงกั บ นามผู ส ร า ง คื อ พญาพั น ต น บางสมั ย
เรียกวา วัดสลีพันตน (คําวา สลี หมายถึง ตนโพธิ์) ซึ่งในอดีตมี
ตนโพธิ์ใหญอยูดานทิศเหนือและทิศใตของวัด วัดศรีพันตน
ไดรับพระราชทานวิ สุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัด มี
วิหารที่ สวยงาม ตั้ ง เด นเปนสง า มีสีทองระยับ เปน อีก วัด หนึ่งในจัง หวัดน า นที่มีจิตรกรรมปูน ปน ที่
สวยงามโดยเฉพาะ พระยานาคพญานาคเจ็ดเศียร เฝาบันได หนาวิหา รวัด สีทองเหลืองอรามสวยงาม
ตระการตา มีความสวยงามมาก ดูออนโยนมีชีวิ ตชีวา ซึ่งปนแตงโดยช าง ชาวนานชื่อ นายอนุรัก ษ
สมศักดิ์ หรือ "สลารง" และภายในวิหารไดมีการเขียนภาพลายเสนประวัติของพระพุทธเจา และประวัติ
การกําเนิดเมืองนาน โดยชางชาวนาน เปนภาพ เขียนลายเสนลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณคาอยาง
ยิ่ง วัดแหงนี้เคยเปนที่พํานักของหลวงปูครูชันทะ อดีต เจาอาวาสวัดศรีพันตน ซึ่งเปนพระสงฆผูปฎิบัติดี
ปฎิบัติชอบ มีวิชารักษาคนปวย ดวยการเปาคาถาเสกน้ํามนตและการใชสมุนไพรพื้นบานรักษาไดผลดี
มาก โดยเฉพาะโรคกระดูกและแผลอักเสบจากตุมฝหนอง ตลอดชีวิต ของหลวงปูครูบาชันทะ ทานได
เมตตาไปรักษาคนปวยในโรงพยาบาลนาน เปนประจําทุกวันจนถึงแกมรณะภาพ
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จากนั้นนําชม วัดภูมินทร วัดหนึ่งเดียวในไทยที่สรางเปนทรงจัตุรมุขเปนทั้งมหา
เจดีย พระวิหาร และพระอุโบสถอยูในที่เดียวกัน ชมความงามของ ภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง อันลือชื่อ ถือเปนมรดกตกทอดทางภูมิปญญาชั้นยอดของพุทธศิลปนสกุล
ชางนาน เชิญทานเที่ยวชม พรอมบันทึกภาพความประทับใจ จนไดเวลานัดหมาย
นําคณะเขาที่พัก โรงแรม เทวราช นาน www.dhevarajhotel.com
บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร ......ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 31 ธ.ค. 59 นาน – หวยโกรน – ลองเรือแมน้ําโขง – หลวงพระบาง – บายศรีสูขวัญ
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ จ. นาน นําทานเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเชาของ จ. นาน
พรอมบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น.
คณะพรอมเดินทางสู อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นาน โดยรถตูปรับอากาศ
เดิ น ทางถึ ง ห ว ยโกร น ผ า นพิ ธี ก าร ตรวจคนเข า ออกเมื อ งไทย-ลาว
เดิ นทางสู ทา เรือ ลงเรือเพื่อเดิ นทางต อไปยั งหลวงพระบาง บริ ก าร
อาหารวาง และเครื่องดื่ม บริการอาหารกลางวันบนเรือ แบบบุฟเฟต ใหทานไดสนุกสนานตลอดการ
เดินทางตามอัธยาศัย ดูหนัง ฟงเพลง รองคาราโอเกะ หรือสันทนาการ
อื่นๆ ตามสบายระหวางลองเรือแมน้ําโขง ชมวิวทิวทัศนที่ยังสมบรูณ
ไปดวยปาไมตลอดสองขางทางที่เรือผาน เรือจะหยุดเซนตเอกสารที่
ปากแบง กอนถึงหลวงพระบาง
นําทานผานชมถ้ําติ่ง ซึ่งเปนถ้ําอยูบนหนาผาริมแมน้ําโขง เปนถ้ําที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป ทอง เงิน นากจํานวนมากมาย ปจจุบันเหลือเพียงพระพุทธรูปไมจํานวนนับพันองค
18.00 น.
เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง
นําทานสูที่พัก Vang Thong Hotel (www.vangthonghotel.com) หลวงพระบาง 2 คืน หรือระดับ
ใกลเคียงกัน
19.00 น.
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก
พรอมรวม พิธีบายศรีสูขวัญ เพื่อความเปนสิริมงคลตามประเพณี
ดั้ ง เดิ ม ของลาว ในการต อ นรั บ ผู ม าเยื อ น พร อ มชมการแสดง
พื้นเมืองของลาว แลวอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย
วันที่ 1 ม.ค. 60 หลวงพระบาง – ตักบาตรเขาเหนียว – พิพิธภัณฑหอพระบาง – พระราชวังเจามหาชีวิต – วัดเชียงทอง –
น้ําตกตาดกวางสี – บานผานม – พระธาตุพูสี – ไนทบารซาร (ตลาดมืด)
05.45 น.
นําคณะออกเดินทางเพื่อไป ทําบุญตักบาตรขาวเหนียว ซึ่งพระสงฆ
ออกบิณฑบาตรในตอนเชาเปนกิจวัตรประจําวัน ประมาณ 300 กวา
องค จากวัดตางๆที่เดินรับบาตรจากนักทองเที่ยว
แลวนําทานไปชมตลาดเชาของหลวงพระบาง
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เที่ยง
บาย

ค่ํา
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บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑหอพระบางพระราชวัง
เจามหาชีวิต อดีตที่ประดับของเจามหาชีวิตลาว วังนี้สรางในปค.ศ.
1904 (พ.ศ.2477) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ยอดปราสาท
เปนแบบลาว สถาปตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะลานชาง ตั้งแต
ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) ไดเปลี่ยนเปนหอพิพิธภัณฑซึ่งภายในประดิษฐานพระบาง โดยเปนพระพุทธรูป
ปางห ามสมุ ทร ทํา จากทองคํ า 90% เปน พระพุท ธรูปคู บา นคู เ มื อ งหลวงพระบางซึ่ง จะนํ า ออกมาให
ประชาชนไดสรงน้ําในชวงสงกรานตเทานั้น จากนั้นนําทานชม วัดเชียงทอง เปนวัดที่สวยที่สุดในหลวง
พระบาง ไดรับการยกยองใหเปนสุดยอดแหงสถาปตยกรรม สกุลชางลานชางของลาว เปนเกาแกกวา400
ป ออกแบบโดย เจามณีวงศ ตกแตงลวดลายเปนเรื่องรามเกียรติ์ ฝมือแกะสลักของชางหลวงเพี้ยตัน
บริการอาหารกลางวัน รานเทพบุปผา
หลังอาหารนําทานไปชมความงามของ น้ําตกตาดกวางสี
ซึ่งเปนน้ําตกที่มีความสวยงามเปนธรรมชาติอยูหางจากตัวเมือง
หลวงพระบาง ประมาณ 30 กม ถายรูปเปนที่ระลึก และเลือกซื้อ
ของฝากซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ทําจากไมไผ ไดเวลาอันสมควรนําทาน
เดินทางเขาตัวเมือง เดินทางสู บานผานม ใหทานได ช็อปปงผาทอ
พื้นเมืองประเภทผาฝายทอมือ ผาไหม ผาพันคอ ผาปูโตะฯ ใหทาน
ไดเลือกซื้อเปนของฝากที่ระลึก หรือเครื่องเงินแทคุณภาพ 100%
จากนั้นนําทานขึ้นสู พระธาตุพูสี เพื่อชมพระอาทิตยตกดิน และภูมิ
ทัศนหลวงพระบาง จากดานบนของยอดพูสีเดินขึ้นบันไดประมาณ
365 ขั้น สมควรแกเวลาใหทานสูที่พัก
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร......
หลังอาหารนําทานชมและเลือกซื้อของใชของฝากที่ ตลาดมืด (ไนทบารซารหลวงพระบาง) ซึ่งมีสินคา
พื้นเมืองใหเลือกซื้อมากมาย อาทิ ผาทอพื้นเมือง กระเปาผาพันคอ เสื้อผาฯลฯ

วันที่ 2 ม.ค. 60 หลวงพระบาง – ชมวิวที่บานกิ่วกระจํา – วังเวียง
07.00 น.
บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
อําลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู เมืองวังเวียง ผานเสนทางที่คด
เคี้ยว และสูงชันของภูเขา ชมไรนาแบบขั้นบันได และหมูบานชนเผา
ตางๆบริเวณสองขางทาง แวะบันทึกภาพบริเวณ บานกิ่วกระจํา ซึ่ง
เปนสถานที่ที่สวยงามยามไดแวะพักผอน บันทึกภาพจากมุมสูง ที่
สามารถมองบรรยากาศ 360 องศา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร
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19.00 น.
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นําทานเดินทางสู เมืองวังเวียง เมืองที่สงบ รมเย็นใกลลําน้ําซอง ผาน
เสนทางที่สวยงาม เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองขางทาง ที่มีความสด
ชื่นของตนไมผืนปา สู เมืองกุยหลินเมืองลาว เมืองที่นักทองเที่ยวทุก
มุมโลก อยากมาเที่ยวชมธรรมชาติอยางใกลชิด ชมเมืองวังเวียงอยาง
ใกลชิด
นําทานเที่ยว ชมถ้ําจั๋ง โดยการ ขามสะพานสีสมสดใสขามแมน้ําซอง
ขึ้นเที่ยวชมภายในถ้ํา ชมหินงอกหินยอยที่รูปรางแปลกตาที่ มีไฟประดับประดาอยางสวยงาม พรอมชม
ธรรมชาติที่สมบูรณของเมืองวังเวียง ใหทุกทานบันทึกภาพความประทับใจในมุมสูง
นําคณะเขาที่พัก โรงแรม เวียงสวรรค เมืองวังเวียง พักผอนภายในที่พักยามไดมาเยือน
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร แลวพักผอนทามกลางธรรมชาติที่สงบ.....ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 ม.ค. 60 วังเวียง – เวียงจันทน – อุดรฯ – กรุงเทพฯ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก
08.00 น.
นําทานเดินทางสู นครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บานพี่เมืองนอง ที่เริ่มมีการ
พัฒนาอยางรวดเร็ว
11.30 น.
เดินทางถึง นครเวียงจันทน นําทานนมัสการ พระธาตุหลวงนคร
เวียงจันทน ซึ่งเปนปูชนียสถานที่พี่นองชาวลาวเคารพนับถือ
สักการะอนุสาวรียพระไชยเชษฐา เจาผูครองนคร เที่ยวชม
อนุสาวรีย ประตูชัย ที่สรางเลียนแบบประตูชัยในประเทศฝรั่งเศส
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร
13.00 น.
จากนั้นนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ราคาถูก
นําทานเขาชม วัดพระแกว โบราณสถานที่เคยประดิษฐานพระ
แกวถึง 214 ป กอนที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม (วัดพระแกว) ชมทําเนียบประธานประเทศไดเวลา
สมควรนําทานเดินทางกลับ จ.อุดรฯ ใหทานชอปปงสินคาปลอด
ภาษีบริเวณชายแดน กอนขามสะพานสู ไทย
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ หองอาหาร แลวเดินทางสู สนามบินอุดรธานี
……... น.
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร / ไทยแอร เอเชีย / ไทยไลออน แอร
……… น.
กลับถึง สนานบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ..............

 
** รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหนึ่ง
ผูจัดขอสงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ ***

CKLA1 : นาน – หลวงพระบาง (นาน-อุดรฯ) 5 วัน 4 คืน (เครื่องบิน)

อัตราคาบริการ
30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 60

หนา 6 จาก 6

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
มีเตียงเสริม

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
ไมมีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

23,900

22,900

21,900

4,500

อัตรานี้รวม

-

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - นาน, อุดรธานี - กรุงเทพฯ
คาที่พัก 4 คืน (พักหองละ 2 ทาน)
คาอาหารทุกมื้อตามรายการ
เรือลองแมน้ําโขงสูหลวงพระบาง
คาเขาชมสถานที่ทุกแหง
เครื่องดื่ม ผาเย็น อาหารวาง
คารถโคชปรับอากาศและรถตูทองเที่ยวในลาว
รถโคชทองเที่ยวนาน – สงทาเรือนาน
มัคคุเทศกใหบริการตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม

- คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
- คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
- คาภาษี 7 % และ ภาษี 3% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจงลวงหนา)
- คาทิปหัวหนาทัวร ขึ้นอยูกับความพึงพอใจในการบริการ

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือไมต่ํากวา 6 เดือนกอนเดินทาง)
หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สิ่งของสูญหาย และเหตุสุดวิสัย เชน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล และเหตุการณนอกเหนือการควบคุมตางๆ

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ

 

