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โปรแกรมทัวร์ หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
(ไปเรือ-กลับเรือ)
วันที่ 1 เชียงของ – หลวงพระบาง (นอนหลวงพระบาง)
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ. เชียงของ ทําพิธีผา่ นแดน และข้ ามสะพานแห่ งที่
4 (เชียงของ-ห้ วยทราย) สู่เขตห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อ
เหนือ และลงเรื อตากอากาศ วีไอพี สายที่ 1 เพื่อออกเดินทางล่องตามกระแสนํ้าโขงลงใต้
มุ่งตรงสู่แขวงหลวงพระบาง นําคณะรับประทานอาหารเช้าบนเรื อ (ข้าวต้ม) (1) ระหว่าง
ทางมีววิ สวยๆ เช่น บ้านแจมป่ อง – บ้านท่าด่าน ซึ่ งเป็ นจุดผ่อนปรนภาษีสาํ หรับการค้า
ระหว่างชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่ง ตามด้วย บ้านผาได จุดที่ของแม่น้ าํ โขงไหลเลี้ยวเข้าสู่ประเทศ
ลาวเต็มตัว ซึ่ งท่านจะได้เห็นธงไทยผืนสุ ดท้ายนับจากนี้ 4 วันจากที่นี่

10.00 น. ถึงบ้านปากทา ด่านตรวจเรื อ จุดที่ 1 ที่เรื อทุกลําต้องจอด ราว 10 นาที และออกเดินทางต่อ
ภายในเรื อเรามีกิจกรรมให้ท่านได้ร่วมสนุก เช่น ร้องคาราโอเกะ หรื อ ลับสมองด้วยการ
คิดเลขเร็ ว ผ่านบ้านปากขอบ ถ่ายรู ปสวยๆของภูช้ ีฟ้ามุมมองจากแม่น้ าํ โขง
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12.00 น. ถึงปากแบง จุดตรวจเรื อ จุดที่ 2 และเป็ นเมืองที่เราจะพาท่านมาพักในที่สุดท้ายใช้เวลาไม่
นานออกเดินทางพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (2) บนเรื อ
18.00 น. ถึงเมืองหลวงพระบาง ยามตะวันคล้อยตํ่าเก็บภาพพระอาทิตย์ตกจากแม่น้ าํ โขงก่อนเรื อ
จอดเทียบท่า ถึงท่าเรื อเมล์หลวงพระบางนําท่านรถปรับอากาศ รับประทานอาหารเย็น (3)
ที่ ร้ านอาหารเทพบุฟผา
19.30 น. นําท่านเดินเที่ยวตลาดมืดหรื อตลาดม้ง ตลาดกลางคืนของเมืองมรดกโลก
20.30 น. ได้เวลาพาทุกท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรมพิไลลักษณ์ หรื อเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว) และ
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - พระราชวังเจ้ าชีวติ – วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) –
นํา้ ตกกวางซี - หมู่บ้านผานม-พระธาตุพูสี – บายศรีส่ ู ขวัญ (นอนหลวงพระบาง)
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ที่โรงแรม หลังจากนั้นนําทุกท่านเข้าชมวัดเชียงทอง วัดหลวง
คู่บา้ นคู่เมือง นับได้วา่ เป็ นวัดที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็ น สุ ดยอด
แห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างของลาว เป็ นมรดกโลก เก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
แหลมระหว่างแม่น้ าํ คานไหลมาบรรจบแม่น้ าํ โขง สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช ปี
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พ.ศ. 2102-2103 ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ สิ่ งที่เด่นที่สุดคือ สิ ม หรื อ โบสถ์ ที่
มีโครงสร้างคล้ายกับโบสถ์ลา้ นนา มีหลังคา
ลดหลัน่ กันมาเป็ นชั้น ๆ เกือบถึงพื้น ด้านหน้า
โบสถ์มีรูปทรงคล้าย ๆ นกเหยีย่ ว (ฮุง้ ) กางปี กแตะ
พื้นหน้าบัน ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิ ดทอง
ผนังโบสถ์ฉลุลายลงรักปิ ดทอง มีวหิ าร 2 หลัง
ตกแต่งด้วยกระจกสี บนพื้นชมพู มีโรงเมี้ยนโกศ
ออกแบบโดยเจ้ามณี วงศ์ ตกแต่งลวดลายเป็ นเรื่ อง
รามเกียรติ์ ฝี มือการแกะสลักของช่างหลวงเพี้ยตัน
ศิลปิ นแห่งชาติลาว เป็ นที่เก็บราชรถและพระโกศของเจ้าศรี สว่างวงศ์ สิ้ นพระชนม์ พ.ศ.
2502
12.00 น. คณะรับประทานอาหารกลางวัน (5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เยีย่ มชมพระราชวังเจ้ าชีวติ สร้างขึ้น ก่อนที่เจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงศ์ จะขึ้นครองราชย์
สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็ นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสู ง
แบบฝรั่งเศส แต่มีการผสมผสาน ระหว่างความเป็ นฝรั่งเศสและลาว หลังคายอดปราสาท
เป็ นศิลปะลาวล้านช้าง สักการะพระคู่บา้ นคู่เมืองของชาวลาว “พระบาง” เป็ นพระพุทธรู ป
ปางห้ามสมุทรศิลปะแบบขอม สู ง1.14 เมตร หนัก 54 กก.ทําจากทองคํา 90% เป็ น
พระพุทธรู ปที่ชาวลาวเชื่อว่ามีบุญยาธิ การเทียบเท่าพระแก้วมรกตของไทย
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14.00 น. นัง่ รถ 5 นาที เชิญชมวัดวิชุนราช เจ้าชีวติ วิชุนราชโปรด สร้างขึ้น เป็ นวัดที่มีความแปลก
จากวัดอื่นๆในหลวงพระบาง ตรงพระเจดียพ์ ระประทุมหรื อพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระ
ธาตุเจดียด์ ีรูปโค้งที่คนลาว เรี ยกกันว่าพระธาตุหมากโมตามลักษณะที่คล้ายแตงโมผ่าครึ่ ง
ที่พระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสี โปรดให้สร้างขึ้น ซึ่ งพระธาตุหมากโต มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็ นที่ประดิษฐานพระบาง และแหล่งรวบรวมงานฝี มือ
ช่างสกุลต่าง ๆ ซ่อมแซมมาหลายยุคสมัย ภายในวิหารมีพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดใน
หลวงพระบาง
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15.00 น. ไปเที่ยวชมนํา้ ตกกวางซี อันสวยงาม จากนั้นนําท่านไปหมู่บา้ นผานมเป็ นชุมชนไทลื้อที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในหมู่บา้ นเล่าว่าเจ้ามหาชีวติ แห่งล้านนาได้สู่ ขอ
เจ้านางผมหอม ธิดาของกษัตริ ยเ์ มืองเชียงรุ ้ง
(สิ บสองปันนา) มาเป็ นพระชายา มีบริ วารบ่าว
ไพร่ ติดตามรับใช้เป็ นข้าราชการในราชสํานัก
สื บต่อกันมา 10 ชัว่ อายุคน จนมีจาํ นวนคน
เพิ่มขึ้น เจ้ามหาชีวติ จึงมีรับสัง่ ให้ออกมาตั้ง
บ้านเรื อนนอกราชวัง โดยแห่งแรกอยูท่ ี่บา้ นเวียง
นาคําและบ้านนาอ้อมดอยบริ เวณเชิงเขาภูวา่ ว
นอกเมืองหลวงพระบาง และต่อมาได้อพยพมาอยูท่ ี่บา้ นผานมแห่งนี้ ปั จจุบนั มีประชากร
ราว 200 หลังคาเรื อน หญิงชาวไทลื้อที่เคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวติ มาก่อน ทําให้บา้ นผานม
มีชื่อเสี ยงในเรื่ องความประณี ตและสวยงามมากจึงมีการตั้งศูนย์หตั ถกรรมสิ นค้ารวมทั้งมี
การสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋ าเสื้ อต่างๆ
16.30 น. เดินเที่ยวบริ เวณ ย่านชุมชนของเก่ าบ้ านเชียง
ม่ วน ซึ่ งมีร้านค้าขายของเก่ามากมาย
17.00 น. ขึ้นสู่ยอดเขาภูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอด
เขาพูสีมีความสู งประมาณ 150 เมตร ทางขึ้น
เป็ นบันไดจํานวน 328 ขั้น ตลอดสองขางทาง
ร่ มรื่ นไปด้วยดอกจําปา หรื อ ลัน่ ทม ซึ่ งเป็ น
ดอกไม้ประจําชาติลาวที่จะออกดอกบาน
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สะพรั่งในช่วงฤดูร้อน เชื่อแต่เดิมว่าบริ เวณนี้เป็ นเขตป่ าศักดิ์สิทธิ์ ต่อมามีฤษีข้ ึนไปอาศัย
อยูช่ าวบ้านจึงเรี ยกว่าภูฤษี หรื อ ภูสีมา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากบนยอดเขา
ซึ่งนับว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
18.00 น. ร่ วมพิธีบายศรีส่ ู ขวั ญ สัมผัสบรรยากาศอันอับอุ่นและเป็ นกันเองที่มอบให้เป็ นพิเศษจาก
ชาวบ้านในละแวกเมืองหลวงพระบาง จะจัดให้ในกรณี สาํ คัญๆ เท่านั้น หลังพิธี บริ การ
อาหารเย็น (6) ที่ร้านอาหารมีชัยผล นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม

วันที่ 3 หลวงพระบาง –ตักบาตรข้ าวเหนียว - ตลาดเช้ า- ถํา้ ติง่ -ปากแบง (นอนปากแปง)
05.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า เตรี ยมพร้อมแต่เช้ามืด พร้อมทําจิต
บริ สุทธิ์ นําท่านสัมผัสอารยะธรรมวิถีพทุ ธชาวล้านช้าง
ร่ วมทําบุญตักบาตรข้ าวเหนียว ซึ่ งมีพระสงฆ์กว่า 200 รู ป
ออกมาให้ท่านได้ทาํ บุญ การใส่ บาตรนั้นอนุญาตให้ใส่ ได้
เฉพาะข้าวเหนียวหรื อขนม โดยข้าวเหนียวปั้ นสุ ดท้ายให้
ท่านวางไว้บนกําแพงวัดให้ทานแก่สมั ปเวสี ท้ งั หลายและ
ไม่ให้ใส่ อาหารคาวลงไป เพราะพระท่านต้องการให้
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ชาวบ้านตามมาใส่ บาตรที่วดั เป็ นการทําให้ประชาชนได้ฟังธรรมกันทุกๆวัน นับว่าเป็ นกุศ
โลบายที่ชาญฉลาดมาก ทุก ๆ เช้าชาวหลวงพระบางเกือบแทบทุกบ้านจะพากันออกมานัง่
รอใส่ บาตรข้าวเหนียว เป็ นภาพยามเช้าที่สะท้อนถึงวิถีชีวติ ชาวหลวงพระบาง อันสงบสุ ข
และความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่หยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมากว่า
ชัว่ อายุคนแล้ว
06.00 น. บริ การอาหารเช้า (7) ณ โรงแรมที่พกั
07.00 น. พาท่านเดินเที่ยวตลาดเช้ า สัมผัสวิถีชีวติ การดํารงชีพที่แท้จริ งของพี่นอ้ งชาวลาวหลวง
พระบาง ริ มฝั่งแม่น้ าํ โขง ชมชาวบ้านนํา
สิ นค้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนกันมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นของป่ า ผักผลไม้สด หรื อ
ของฝาก อาหารหลายๆชนิด เช่น แจ่ว
บ่อง ไกรแผ่น เป็ นต้น และท่านสามารถ
ซื้ อเนื้อซื้ อปลาไปปรุ งทานกันบนเรื ออีก
ก็ได้ บริ เวณใกล้เคียง มีร้านกาแฟประชา
นิยมอยูท่ ่านสามารถลิ้มลองกาแฟลาวได้ที่นี่
08.00 น. พาท่านลงเรื อ สายนที 1 ล่องขึ้นเหนือ กลับสู่เส้นทาง
เดิม
10.00 น. ผ่านชมถํา้ ติง่ (คําว่าติ่ง “ติ่ง” ในภาษาลาวหมายถึง
งอก หรื อย้อย) เป็ นถํ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลึกเข้า
ไปในหน้าผาริ มแม่น้ าํ โขง ภายในถํ้าเป็ นศาสนสถาน
สําคัญ ตามประวัติกล่าวไว้วา่ เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราช เสด็จกลับจากเชียงใหม่ โปรดให้ก่อสร้างตกแต่งถํ้า
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และนําพระพุทธรู ปมาประดิษฐาน เป็ นอนุสรณ์แห่ง
สัมพันธไมตรี ระหว่างล้านช้างหลวงพระบาง กับ ล้านนา
เชียงใหม่ ต่อมาทุกๆ ปี วันปี ใหม่ลาว ชาวหลวงพระบางจะ
นําพระพุทธรู ปมาไว้ในถํ้า ถือว่าเป็ นการทําบุญที่ยง่ิ ใหญ่
เป็ นเหตุให้ถ้ าํ ทั้งสองมีพระพุทธรู ปหลากขนาดและชนิด ทั้ง
พระพุทธรู ปไม้ ปูนปั้ น และสําริ ด แออัดเต็มไปหมด แวะชม
และไหว้พระพุทธรู ปกว่าพันองค์ที่นี่ ถํ้าติ่งนั้นมีดว้ ยกัน 2
ช่วง คือ ถํ้าติ่งบนและถํ้าติ่งล่าง หรื อชาวลาวเรี ยกว่า ติ่งเทิง(บน) ติ่งลุ่ม(ล่าง)
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (8) บนเรื อ และสนุกกับกิจกรรมและอาหารว่างบนเรื อต่อ ระหว่าง
การเดินทางเราอาจจะเห็นชาวบ้านจับปลาได้สดๆ
17.00 น. ถึงเมืองปากแบง เมืองเล็กๆ เงียบสงบ ด้านหน้าติดแม่น้ าํ ด้านหลังติดภูเขา ดังนั้นอากาศจึง
เย็นตลอดปี พาท่านเข้าโรงแรมโชคชัย หรือเทียบเท่ า (ระดับ 3 ดาว)
18.00 น. บริ การอาหารเย็น (9) ณ ร้ านแสงคํา หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 ปากแบง- เชียงของ
06.00 น. ลงเรื อแต่เช้าพร้อมรับประทานอาหารเช้า (10) บนเรื อ ล่องเรื อทวนนํ้าขึ้นเหนือกลับ
สู่เมือง ห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (11) และ อาหารว่างบนเรื อ
15.00 น. ถึงท่าเหนือ เขตห้วยทรายพาท่านเดินทางมาผ่านพิธีการ ระหว่างรอ ให้ท่านช๊อปปิ้ งสิ นค้า
ปลอดภาษีได้ที่ ร้านค้าปลอดภาษี ก่อนข้ามกลับมายัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
15.00 น. เดินทางข้ามกลับเข้าประเทศไทย อ.เชียงของ โดยสวัสดิ์ภาพปลอดภัยและประทับใจ
………………………………………………………
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อัตราค่ าบริการ
ราคาท่ านละ 7,800 บาท (สํ าหรับ 40 ท่ าน ขึน้ ไป)
***ราคานีย้ กเว้ นวันหยุดเทศกาล เช่ น วันสิ้นปี และวันสงกรานต์ ***
พักเดีย่ วเพิม่ 2,500 บาท ต่ างชาติ (ไม่ ใช่ คนไทย) จ่ ายค่ าวีซ่าเข้ าลาวครั้งละ 2,000 บาท
อัตรานีร้ วม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ยานพาหนะรับ – ส่ ง ตามที่ระบุในรายการ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว (คนไทย)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ค่าที่พกั 3 คืน, อาหาร 11 มื้อ
ค่าเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาวกรณี เป็ นชาวต่างชาติ
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย
(กรณี ตอ้ งการเอกสารใบเสร็ จรับเงิน)
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เอกสารประกอบการเดินทาง

หนังสื อเดินทาง ( Passport) มีอายุเหลือการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ขึ้นไป ส่ งมายังบริ ษทั ก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 20 วัน
การชําระเงิน
1. สํารองที่นง่ั พร้อมชําระมัดจํา 50 % ส่ วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 10– 15 วัน หัก 50 % ของมัดจํา
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ามัดจําทั้งธนาคาร: ธนาคารกรุ งเทพ
ชื่อบัญชี: บริ ษทั ไอเชียงราย จํากัด
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์
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สาขา: บ้านดู่
บัญชีเลขที่: 984-0-05540-5
และส่ งสําเนาการโอนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com ไว้เป็ นหลักฐาน

หมายเหตุ

* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีส่ิ งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของ
ห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อ ด้วยเหตุผลใด ๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ
บางส่ วน
* บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการ
ล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบตั ิเหตุร้ายแรง
ตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่ งของสูญหายตาม
สถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็ นเหตุอนั เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริ ษทั
* บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กําหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และราคา
ทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจําเป็ นที่เกิดขึ้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยงั คงรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
* คณะผูจ้ ดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็ นสําคัญ
* กรณี ท่านปฏิเสธ หรื องดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อ
หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น
รายละเอียดเพิม่ เติมหลวงพระบาง
เงินทีใ่ ช้ – ใช้เงินกีบ สามารถแลกกับไกด์ลาวค่ะ และในลาวก็สามารถใช้เงินไทยได้เป็ นบางจุดค่ะ
อากาศ – 17-30 องศา
เวลา – ใช้เหมือนเวลาไทย
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