GROUP & GO LAOS
LUANG PRABANG 3 DAYS 2 NIGHTS

กาหนดวันเดินทาง : เมษายน-กันยายน 2561
สาหรับเดินทางเป็ นกรุ๊ ปส่ วนตัว 2 ท่ านขึน้ ไป โดยสารการบินที่ลูกค้ าสามารถเลือกเองได้

ตามอัธยาศัย

ราคาเริ่มต้ นนี้ สาหรับเดินทางแบบส่ วนตัว 2 คนขึน้ ไป โดยรถตู้ TOYOTA COMMUTER 4D4
พิเศษ!!!บริการไกด์ ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้ คาแนะนาบริการตลอด 3วัน
ทีพ่ กั 2คืน พร้ อมอาหารเช้ า 2มือ้ ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
อัตราค่ าบริการ เป็ นราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน เดินทางได้ ต้งั แต่ เดือนเมษายน-กันยายน 2561
หมายเหตุ: ราคานีไ้ ม่ สามารถใช้ เดินทางได้ ในพีเรี ยดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องเช็ คกับเจ้ าหน้ าทีอ่ ีกครั้ง
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อัตราค่ าบริการ
ราคา 2-4 ท่ าน
ราคาต่ อท่ าน
พัก 2-3 ท่ าน ต่ อห้ อง

ราคา 5-8ท่ าน
ราคาต่ อท่ าน
พัก 2-3 ท่ าน ต่ อห้ อง

ราคา 9 ท่ านขึน้ ไป
ราคาต่ อท่ าน
พัก 2-3 ท่ าน ต่ อห้ อง

พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่

11,900 บาท

8,900 บาท

6,900 บาท

3,000 บาท

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

มือ้ อาหาร

โรงแรม

เช้ า กลางวัน ค่า

หรือเทียบเท่ า 4ดาว***

1

ท่ าอากาศยานดอนเมืองหรือสุ วรรณภูม-ิ หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช พระธาตุ
หมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดกลางคืน

2

ตักบาตรข้ าวเหนียว-ตลาดเช้ า-ล่ องเรือแม่นา้ โขง-บ้ านซ่ างไห-ถา้ ติง่ -บ้ านผานมนา้ ตกตาดกวงสี
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หอพระบาง-วัดเชียงทอง -หลวงพระบาง-ท่ าอากาศยานดอนเมืองหรือสุ วรรณภูม
ิ   

ตารางบิน สายการบินที่แนะนา
สายการบิน THAI AIRASIA (FD)
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานหลวงพระบาง
สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG)
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานหลวงพระบาง



 
LUANG PRABANG LEGEND HOTEL

   http://luangprabanglegend.com/th/

DMK-LPQ
LPQ-DMK

FD1030
FD1031

14.00-15.20
15.50-17.10

BKK-LPQ
LPQ-BKK

PG941
PG946

09.55-12.05
17.30-19.35

วันที่ 1
- ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรื อ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน ทีล่ ูกค้ าเลือกเอง
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- ถึงท่าอากาศยานฯ หลวงพระบาง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองหลวงพระบาง ด้วยรถตู ้
ส่ วนตัว นาท่านชมวัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม-พระธาตุพสู ี
ทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน

เย็น

เข้าพักที่ โรงแรม Luang Prabang Legend Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ 2
เช้ามืด นาท่านตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นนาท่านชมตลาดเช้า สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโรงแรมเพื่อ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นรถตูส้ ่ วนตัวรับท่านจากที่พกั นาท่านล่องเรื อแม่น้ าโขง-บ้านซ่างไห-ถ้ าติ่ง
เที่ยง ทานมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร ที่บา้ นปากอู เมืองปากอู
บ่าย นาท่านชมบ้านผานม-น้ าตกตาดกวงชี -พระธาตุพสู ี
เย็น ทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร เมืองหลวงพระบาง
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั โรงแรม Luang Prabang Legend Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม หอพระบาง (พระราชวังเก่า)-วัดเชียงทอง
เที่ยง ทานมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง – เช็คอิน โดยสายการบิน ทีล่ ูกค้ าเลือกเอง
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่ าบริการนี้รวม :
 ค่าที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
 ค่ารถนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 ค่าอาหารให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 บริ การซี ต้ ีทวั ร์ แบบส่ วนตัว 3 วัน
 ค่าเข้าชมสถานที่
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป กลับ
 ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น
 ค่าใช้จา่ ยส่ วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ข้อควรทราบ :



บริ การ Private Tour ไม่มีหวั หน้าทัวร์ , มีไกด์ทอ้ งถิ่น
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กรุ ณาจดจาสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ทอ้ งถิ่น
ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่ อไกด์ทอ้ งถิ่น พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
วันแรกทีเ่ ดินทางไปถึงสนามบินหลวงพระบาง ไกด์ จะถือป้ายชื่อของท่านเพือ่ รอรับท่าน
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