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ขั้นต ่ำ 4 ท่ำนออกเดินทำง เลือกวันเดินทำงได้
เดินทำง วันนี้ – 31 ต.ค. 2561
*สายการบินลาว ไม่มีบินวันอังคารและวันพฤหัสบดี
วันแรก
สนำมบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบำง – เช็คอินที่โรงแรม – วัดใหม่สุวนั พูมำรำม –
พระธำตุพูสี – ตลำดมืด
08.00 น. เช็คอินด้วยตัวเอง ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสำรขำออก เคำน์เตอร์ U-W
(กรุณาตรวจสอบบนจอ ตารางการบิน ภายในสนามบินอีกครั้ง)
10.20 น. เดินทางสู่ สนำมบินหลวงพระบำง โดยสายการบินลาวแอร์ เที่ยวบินที่ QV 643
12.00 น. เดินทางถึง สนำมบินหลวงพระบำง ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง
12.15 น. เจ้าหน้าที่ Santi Resort & Spa รอให้การบริการ ณ ประตูทางออกผูโ้ ดยสารขาเข้าในประเทศ
พร้อมรถเดินทาง เพื่อนาท่านไปเช็คอินยังโรงแรม อลังการรีสอร์ท 4 ดาว บนเนื้ อที่กว่า 20
ไร่ ที่งดงามไปด้วยสวนสวยแบบธรรมชาติ และสายน้ าตกนาเดือย ที่ไหลเป็ นแนวลาธารผ่าน
เข้าสู่
รีสอร์ท
12.45 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันที่รีสอร์ท พร้อมด้วยเมนู ทอ้ งถิ่นแสนอร่อย เฝอน้ า ส้มตาแซบ
แบบลาว ไก่ทอดลาวสไตล์ พร้อมข้าวเหนี ยวหอมกรุ่น
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14.00 น.

18.00 น.

คา่

วันที่สอง
05.30 น.

06.30 น.

หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง ที่โอบล้อมไปด้วย
สายน้ าจากแม่น้ าคาน ไหลมาโอบมาบรรจบกับ มหานทีสายน้ าแห่งเอเชีย แม่น้ าโขง ชมวิว
ความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแห่งเมืองพะบาง ชม วัดใหม่สุวนั พูมำรำม ซึ่งอยูถ่ นนศรีสว่าง
วงศ์ติดกับพระราชวังหลวงวัดนี้ เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปั จจุบนั ใช้เป็ น
โรงเรียนปริยตั ิธรรม เข้านมัสการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชมสถาปั ตยกรรม ลานช้าง
ลายภาพวาดลงรัก ปิ ดทอง บริเวณด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถ ได้เวลาแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนตัว
ลง นาคุณไปยัง ยอดภูที่สูงที่สุดในเขตเมือง ให้คุณออกกาลังกายยามเย็นเดินนับบันได กว่า
300ขั้น ขึ้ นไปยังยอดภู ระหว่าง สองข้างทางขึ้ นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอก
จาปาลาว มีจุดพักชมวิว มุมภาพเบิรด์ อายวิว 360องศา สักกำระพระธำตุพูสี ที่ต้งั อยูบ่ น
เนิ นเขาสูง 150 เมตร เป็ น ปูชนี ยสถาน ที่เคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสีคือ
ภาพพานอรามาของราชธานี เก่าแก่ ริมแม่น้ าโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนาม
ว่า บ้านผา เมืองภู อู่รยะธรรม ล้านช้าง
ลงจากยอดพู ทัศนี ยภาพที่มองลงมายังบริเวณทางลง จะเห็นความเคลื่อนไหว สีสนั ยามคา่
คืนของ ตลาดมืดหลวงพระบาง กาลังเริ่มต้น เดินเล่นจากหน้าพระราชวังหลวง ผ่านถนนคน
เดิน ผ่าน ตาหนักอดีตมงกุฎราชกุมาร ตรงไปยังตึกตาหนักกลาง อดีตที่ประทับแห่งพระ
วรชายา เพื่อนาท่าน ไปทานอาหารคา่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรเจ้ำหญิง Princess Retardant Villa Santi Hotel
อาหารแบบพื้ นเมือง (ชาววัง) พร้อมการแสดงรอต้อนรับ หลังอาหารคา่ อิสระกับการเดิ นใน
ตลำดมืด (ตลาดกลางคืน) เลือกชมสินค้าพื้ นเมืองที่ทอดตัวยาวเป็ นถนนคนเดิ นตลอดแนว
ถนนข้าวเหนี ยว(ถนนสักรินทร์)
ตักบำตรข้ำวเหนียว – ตลำดเช้ำ - พระรำชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง –
วัดแสนสุขำรมณ์ – วัดเซียงทอง – อิสระตำมอัธยำศัย - ถนนข้ำวเหนียว
Morning call ปลุกท่าน ตื่นเช้ารับอรุณสดใส สูดกลิ่นไอดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งโอโซนที่
บริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่ งของโลก เพื่อเตรียมตัวทาบุญรับบุญ ตักบำตรข้ำวเหนียว ตามประเพณี
ชาวหลวงพระบาง
นาท่านเดินทางออกจากที่พกั ไปยังบริเวณถนนด้านหน้าตาหนักกลาง Villa Santi Hotel
ซึ่งได้จดั เตรียมที่นัง่ ใส่บาตรพร้อมอาหาร ข้าวเหนี ยวตามประเพณี ไว้ให้ท่านพร้อม
(โตกใส่บาตร (2 ท่านต่อ 1 โตก หาต้องการสัง่ เพิ่ม 350 บาท/ชุด) ประกอบด้วย ข้าวเหนี ยว
1 กระติบใหญ่+ข้าวต้มมัด+ผ้าสไบสาหรับพันรอบอก –ประเพณีตกั บาตรข้าวเหนี ยวลาว นิ ยม
สืบทอดกันมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยิบข้าวเหนี ยวเพียงปลายนิ้ วมือใส่ลงบาตร ไม่นิยม
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07.30 น.

08.30 น.

ใส่อาหารหรือของอื่นๆลงในบาตร ซึ่งในทุกเช้าจะมีพระเณรกว่า 100 รูป ออกเดินรับบาตร
บนถนนสายหลักแห่งนี้ )
จากนั้นชม ตลำดเช้ำ ตลาดชุมชนเก่าแก่ ที่เป็ นที่จาหน่ าย พืชผัก ปลา และของป่ าหายาก
รวมถึงอาหารสาเร็จรูปลาวนานาชนิ ด และของใช้ต่างๆ อาทิ ผ้าทอมือในรูปแบบต่างๆ ตลาด
แห่งนี้ เป็ นตลาดชุมชนที่ขายของราคาปกติ ไม่มีราคานักท่องเที่ยว ต่อรองราคากันได้บา้ ง
เล็กน้อย ไฮไลท์อยูท่ ี่ตอนท้ายตลาดทางออกริมแม่น้ าโขง ที่เป็ นร้านกาแฟประชานิ ย ม ฮิปๆ
เสน่ หแ์ บบลาว ที่ตอ้ งห้ามพลาด
นาท่านเดินทางกลับมายังที่พกั
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม บริการอาหารเช้าอุ่นๆ สบายๆ แบบ Buffet หลากหลาย
ชาติ มีให้เลือก พร้อมกาแฟลาว และหอมกรุ่นกับ Bakery Home made และซุม้ อาหาร ห้าม
พลาด สารพัดเฝอลาว รสชาติกลมกล่อม ร้อนกรุ่น และสลัดผัดสดปลอดสารพิษ พร้อมด้วย
น้ าสลัด สดจากครัว แนะนา France dressing สุดยอด Signature ของ Santi Resort
รถตูป้ รับอากาศ และ driver guide รอให้บริการพาคุณทัวร์ วันนี้ แต่งกายร่วมสมัยนิ ยมไทย
หรือลาว ตามสะดวก กับโปรแกรม City tour ผูห้ ญิงแนะนาให้นุ่งซิ่นหรือกระโปรงยาวคลุม
เข่า เพราะสถานที่สาคัญภายในเมืองหลวงพระบาง ไม่อนุ ญาตให้ผหู ้ ญิงที่สวมใส่กางเกง ทั้ง
สั้นและ ยาว เสื้ อที่บาง หรือออกแนว on the beach (หรือโป๊ นัน่ เอง)
นาท่านชม พระรำชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง อดีตเป็ นพระราชวังหลวงซึ่งเป็ นที่
ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิ กชาวฝรัง่ เศสเป็ นผูอ้ อกแบบ มีหอที่ประดิษฐานพระ
บาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ทาด้วยทองคา 90 เปอร์เซ็นต์เป็ นพระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมือง
หลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง นาท่านชม วัดแสน
สุขำรมณ์ วัดที่มีชื่ออันเป็ นมงคล และเป็ นวัดคู่เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกหนึ่ งวัด สร้างในปี
คริสต์ศตวรรษที่ 15 ที่ซ่อนความธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ของจิตรกรรมภาพวาดในยุคโยนก ที่
มีลกั ษณะเหมือนจิตรกรรมภาพวาดของสกุลช่างเมืองน่ าน ซึ่งจะพบเห็นได้ในวัดหลายแห่ง
ของจังหวัดน่ าน ที่ถูกจัดให้เป็ นเมืองคู่แฝด และ รวมถึงจังหวัดเลย (ประตูทางเดินของวัดแห่ง
นี้ สามารถเดินเชื่อมต่อเดินไปยังอีกสามวัดติดกันได้ และยังเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ยอดนิ ยม ที่มี
อาคารรูปทางชิโนโปรตุเกสเรียงรายตลอดแนวสองฝัง่ ถนนที่สวยงาม และเงียบสงบ) จากนั้น
นาท่านสู่ วัดเซียงทอง วัดสวยงามที่สุด ที่เป็ นที่เก็บพระราชรถเกย เมื่อครั้งสมเด็จเจ้ามหา
ชีวิต และยังเป็ นสถานที่สาคัญ ที่คู่แต่งงานชาวลาว นิ ยมต้องมากราบไหว้ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่
ณ วัดแห่งนี้ และที่พลาดไม่ได้ ต้องชมพระม่านในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคนหรี่ตา
ข้างหนึ่ งมองเข้าไปจึงจะเห็น) พระม่าน หนึ่ งปี จะอัญเชิญแห่รอบเมืองหลวงพระบาง ใน
เทศกาลสงกรานต์ ปี ใหม่ลาว เพื่อให้ประชาชนสักการบูชาอย่างใกล้ชิด หากยังไม่จุใจ ไปอุม้
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12.00 น.
13.00 น.

พระเสี่ยงทาย อยูใ่ กล้ ๆ หอพระม่าน ก็ลองอธิฐานเสี่ยงทายกันดู ดวงใคร ดวงมัน หลายท่าน
พิสูจน์แล้ว ว่าแม่นจริงๆ ไม่เชื่อลองตั้งจิตอธิษฐาน พิสูจน์ได้ดว้ ยตัวเอง
รับประทำนอำหำรลำงวัน ณ Santi Resort & Spa Lunch at resort restaurant เป็ นอาหาร
เซ็ทเมนู แบบลาว ในบรรยากาศสบายสบายใกล้ชิดธรรมชาติภายในรีสอร์ทที่ร่มรื่น
หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับสู่ที่พกั อิสระตำมอัธยำศัย หรือจะ เลือกซื้ อโปรแกรมเพิ่ม
1. ทัวร์น้ าตกกวางสี มรกตน้ าตกแห่งเมืองหลวงพระบาง หรือเลือกโปรแกรม
2. ทัวร์ถ้าติ่ง Pak U Cave สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ใช้เป็ นที่บวงสรวงเทพยาดาฟ้ าดิน เมื่อเจ้ามหา
ชีวิตองค์ใหม่ ขึ้ นครองราชย์ในอดีต เชื่อกันว่าใครที่อยากสะเดาะเคราะห์ ให้นาพระพุทธรูป
ประจาวันเกิดไปมอบทิ้ งไว้และอธิษฐาน ก็จะพ้นทุกข์ภยั ได้ ในถ้าบนหน้าผาสูงแห่งนี้ จึงเต็ม
ไปด้วยหลากหลายปางของพระพุทธรูปที่มีผนู ้ ามาถวายขอพรไว้อย่างมากมาย

เลือกดูรำยละเอียด โปรแกรมเสริม
โปรแกรมทัวร์
1. ทัวร์ครึ่งวัน น้ าตกกวางซี
มรกตแห่งหลวงพระบาง
เดินทาง 4ท่านขึ้ นไป
2. ทัวร์ครึ่งวัน ถ้าติ่ง
Pak U Cave
เดินทาง 4 ท่านขึ้ นไป

18.00 น.

โปรแกรมรำยกำรทัวร์เสริม Optional Tour
รำคำ/ท่ำน
ลักษณะทัวร์
650 บาท เดินทางโดยรถตู ้ ปรับอากาศ มรกตมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
น้ าตกกวางสี หรือ น้ าตกกวางซี เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมี
ชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบาง น้ าตกแห่งนี้ อยู่นอกเมืองหลวงพระบางไป
ทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร
750 บาท เดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ จากตัวเมือง และลงเรือหางยาว ข้ามแม่น้ า
โขง ประมาณ 5 นาที
ถ้ำติง่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง ห่างจากตัวเมืองราวๆ 35กิโลเมตร ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ถ้าคือ ถ้าติ่งล่าง และถ้าติ่งบน ที่มีความสวยงาม เมื่อเข้าไปใน
ถ้าจะเห็นพระพุทธรูปเป็ นพันๆ องค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ-ความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางอย่างไม่เสื่อมคลาย
เป็ นสถานที่ไหว้ ฟ้ าดิน แห่งราชวงศ์ ลาวในอดีต
ระหว่างการเดินทาง แวะหมู่บา้ นซางไห่ เป็ นหมู่บา้ นชนเผ่าลาวในที่ราบสูง
ทัวร์ รวมค่ำรถเดินทำง และ ค่ำเข้ำชม

พร้อมที่ลอบบี้ รถชัตเติ้ ลบัส นาคุณสูต่ วั เมืองหลวงพระบาง ณ ถนนข้ำวเหนียว รถจะจอด
รับส่งคุณ ณ บริเวณด้านหน้า Villa Santi วันนี้ เป็ นวันอิสระชีวิตจากทัวร์ให้คุณได้ทาในสิ่งที่
อยาก(ทา) หาของอร่อยหลากรายระดับ จะเป็ นร้านมีระดับ อาหารฝรัง่ เศส หรืออาหารลาว
บนถนนคนเดิน หรือจะเดินหาอาหารแบบ Street food ในซอยเล็กๆ ซึ่งอยูเ่ ลยพระราชวัง
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ออกไป ทางขวามือฝัง่ เดียวกัน ก่อนถึงวงเวียนสีแยก ที่จะมีซอยเล็กๆ ที่เรียงรายไปด้วย
อาหารพื้ นเมือง หน้าตาน่ ากิน ให้เลือกเดิ นชิม แบบสบายสบาย ฮิปๆๆ ราคาข้างทาง สะอาด
และ อร่อย
22.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พกั ณ สันติรีสอร์ท แอนด์ สปา
วันที่สำม หลวงพระบำง – สนำมบินสุวรรณภูมิ
06.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรทอแสงของรีสอร์ท เลือกเติมความอร่อย และรับพลัง
อันสดชื่นของอากาศยามเช้า ก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานครฯ
06.30 น. เช็คเอาท์ และออกเดินทางไปยัง สนามบินสากลหลวงพระบาง เพื่อเช็คอินท์
08.00 น. เดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยการบินลำว เที่ยวบิน QV 633
09.40 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************************************
อัตรำค่ำบริกำร สำหรับพำสปอร์ตไทยเท่ำนั้น
ขั้นต ่ำ 4 ท่ำนออกเดินทำง
วันเดินทำง
ผูใ้ หญ่/ท่ำน
พักเดี่ยว/ท่ำน
ส.ค. – 30 ต.ค. 60
10,999 บำท
3,500 บำท
1 พ.ย. 60 – 31 มี.ค. 61
12,999 บำท
5,500 บำท
1 เม.ย. – 31 ต.ค. 61
10,999 บำท
3,500 บำท
รำคำค่ำบริกำรนี้ ไม่สำมำรถใช้ได้กบั ช่วงวันเวลำวันที่ 23 ธ.ค.-3 ม.ค. /12-16 เม.ย.

** กรณีผทู ้ ี่ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำม *
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินลำว กรุงเทพฯ – หลวงพระบำง – กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ห้อง Deluxe ที่ Santi Resort and Spa รวมอาหารเช้า
 ค่ารถรับ-ส่ง (ในวันเดินทางมาถึง และวันเดินทางกลับ) เป็ นรถ SIC (Seat –In – Coach)
 ค่าบริการ Half Day Tour พร้อมอาหารกลางวัน (วันที่สองของรายการ) เป็ นรถ SIC
(Seat –In – Coach)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้ อตามที่ระบุไว้ในรายการ Set Menu ที่หอ้ งอาหารทอแสง Santi Resort & Spa
 ค่าอาหารคา่ Royal Dinner 1 มื้ อตามที่ระบุไว้ในรายการ ณ ห้องอาหารเจ้าหญิง Villa Santi Hotel
(เมนู ตารับชาววังและการแสดง)
 ค่าอาหารชุด สาหรับตักบาตรข้าวเหนี ยว 1 โตก สาหรับ 1 ห้อง (2 ท่าน)
(สามารถสัง่ เพิ่มได้ 350 บาท/ชุด)
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 ค่ารถรับ-ส่ง จากสันติรีสอร์ต ไปยัง สันติวิลล่าโฮเทล ตามที่ระบุไว้ในรายการ หากต้องการไปนอกเวลา
ที่กาหนดไว้ในโปรแกรม สามารถใช้บริการ Shuttle Bus ที่วิ่งให้บริการเข้าเมือง สอบถามเวลา
ได้ที่แผนกต้อนรับ เป็ นรถ SIC (Seat –In – Coach)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
 ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆที่สงั ่ เพิ่ม โดยผูเ้ ดินทาง ในแต่ละมื้ อ
 ค่าเช่าจักรยาน หรือ ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงค่าเข้าสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในรายการ
 ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากค่าเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้ น
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
 ค่ำทิป คนขับรถ หรือ พนักงำนให้บริกำรในโรงแรม และร้ำนอำหำร
เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทำงไทย (ไม่ตอ้ งทำวีซ่ำ)
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
เงื่อนไขกำรให้บริกำร
กำรจอง
ชำระยอดเต็มภำยใน 48 ชั ่วโมง หลังจำกทำกำรจอง
กำรยกเลิก **กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง**ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุก
กรณี****
หมำยเหตุ นั กท่องเที่ ยว ที่ ถือหนั งสื อเดิ นทางสัญชาติ ไทย ไม่ตอ้ งดาเนิ นการทาวีซ่า แต่ ยงั คงใช้หนั งสื อ
เดิ นทางที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดื อนในการเดิ นทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิ ม
สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทา
วีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ หรือทาวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผเู้ ดินทางเป็ น
สาคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน้ ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)***
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