
 

 

 

สนามบนิเชยีงใหม ่- หลวงพระบาง - สนามบนิเชยีงใหม ่
Full Board Tour, Lao airlines 

3 วนั 2 คนื 

โรงแรมเมอืงทอง หรอื เทยีบเทา่ 

10,900 บาทตอ่ทา่น 
 
วนัแรกของการเดนิทาง, สนามบนิเชยีงใหม ่- หลวงพระบาง 
รายการ เดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง โดย Lao Airlines | Flight Number QV636 CNX 15.15 - LPQ 

16.25, รับคณะทีส่นามบนิหลวงพระบาง, เดนิทางสูต่ัวเมอืงหลวงพระบาง, เชค็อนิทีพั่ก 
มือ้ค ่า Dokjampa Restaurant โรงแรมเมอืงทอง (มือ้ที ่1) 

รายการ กลับสูท่ีพั่ก อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วนัทีส่องของการเดนิทาง, หลวงพระบาง 

มือ้เชา้ หอ้งอาหารของทีพั่ก (มือ้ที ่2) 
รายการ ลอ่งเรอืแมน่ ้าโขง, บา้นซา่งไห, ถ ้าติง่ 
มือ้เทีย่ง รา้นเรอืแพน ้าทปิโชคด ี(มือ้ที ่3) 

รายการ ลอ่งเรอืกลบั, บา้นผานม, น ้าตกตาดกวงช,ี พระธาตพุสู ี
มือ้ค ่า รา้นอาหารปากหว้ยมไีซ (มือ้ที ่4) 
รายการ ตลาดมดื, กลบัสูห่อ้งพัก อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง, หลวงพระบาง - สนามบนิเชยีงใหม ่
รายการ ตักบาตรขา้วเหนียว, ตลาดเชา้ 

มือ้เชา้ หอ้งอาหารของทีพั่ก (มือ้ที ่5) 
รายการ หอพพิธิภัณฑแ์หง่ชาตหิลวงพระบาง พระราชวังเกา่, วัดเชยีงทอง 
มือ้เทีย่ง Dokjampa Restaurant โรงแรมเมอืงทอง (มือ้ที ่6) 

เมนู เฝอ หรอื ขา้วเปียก หรอื ขา้วซอย 
รายการ เดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง, สง่คณะที ่สนามบนิหลวงพระบาง, Lao Airlines | Flight 

Number QV635 LPQ 13.10 - CNX 14.20 

 

โรงแรมทีห่ลวงพระบาง, Muangthong Hotel หรอื เทยีบเทา่ 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ทา่นละ 

จ านวน 
ผูใ้หญ่ เด็ก ไม่เกนิ 2 ขวบ เด็ก 2 - ไม่เกนิ 12 ขวบ 

2-3 ท่าน ตอ่หอ้ง 1 ท่านตอ่หอ้ง ไม่เสรมิเตยีง เสรมิเตยีง ไม่เสรมิเตยีง เสรมิเตยีง 

2-3 ท่าน  13,900 15,500 1,500 2,000  12,200 

4-5 ท่าน  11,900 13,500 1,500 2,000  10,200 

6-7 ท่าน  11,400 13,000 1,500 2,000  9,700 

8 ท่าน ข ึน้ไป 10,900 12,500 1,500 2,000  9,200 

 
หมายเหต ุ 
: เด็ก ไมเ่กนิ 2 ขวบ และ เดก็ 2 ขวบ - ไมเ่กนิ 12 ขวบ, พักหอ้งเดยีว กับ ผูใ้หญ ่
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 + ตั๋วเครือ่งบนิ ไปกลับ สนามบนิเชยีงใหม ่- สนามบนิหลวงพระบาง - สนามบนิเชยีงใหม ่

+ รถปรับอากาศ 

+ เรอืลอ่งแมน่ ้าโขง 
+ ทีพั่ก 2 คนื  
+ น ้าดืม่ ผา้เยน็ (เชา้ 1, บา่ย 1) 

+ อาหาร 6 มือ้ 
+ คา่ธรรมเนียมการทอ่งเทีย่ว ประเทศลาว  
+ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

+ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ พดูภาษาไทย 
+ ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขของ กรมธรรม ์บรษัิท

ไทยประกันภัย 
  
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

 + อาหารและเครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการ  
+ ใชจ้่ายสว่นตัวตา่ง ๆ นอกรายการ  
+ ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ  

+ ภาษีมลูคา่เพิม่ และหักภาษีหัก ณ ทีจ่่าย  
+ ธรรมเนียมวซีา่ ส าหรับลกูคา้ตา่งชาต ิทีไ่มใ่ชค่นไทย 
+ ขา้วเหนียวพรอ้มอปุกรณ ์ส าหรับตักบาตร 

 
เงือ่นไข 
+ ออกตั๋ว Now - 25 Sep 2018 

+ เดนิทาง 1 Apr - 30 Sep 2018 
 
หมายเหต ุ

+ Non reroute, Non refund 
+ เปลีย่นวันเดนิทาง ครัง้ละ 1,000 บาท ตอ่ทา่น 

+ ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วัน ชารท์ 1,500 บาท ตอ่ทา่น 
+ ชว่งวันที ่10 - 20 Apr 2018 เพิม่ 1,000 บาท ตอ่ทา่น (เทศกาลสงกรานต)์ 
 


