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โปรแกรมทัวร์ หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
(ไปรถ-กลับรถ)
วันที่ 1 เชียงของ – หลวงพระบาง (นอนหลวงพระบาง)
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอําเภอเชียงของ จากนั้นนําท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้า-ออกเมืองเรี ยบร้อยแล้วนําท่านข้ ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 4 และข้ามไป
ยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้นออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนห
มิง-ลาว-กรุ งเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย และเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็ นเมืองเหมืองแร่ ลิกไนซ์ที่
สําคัญของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถี ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพี่นอ้ งชาว
ลาวรวมทั้งหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่ าเขาที่อุดมสมบูรณ์
12.00 น. คณะเดินทางถึงหลวงนํ้าทา รับประทานอาหารเที่ยง(1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเที่ยงนํา
คณะออกเดินทางต่อสู่ หลวงพระบาง ผ่านเมืองอุดมไชย
19.00 น. คณะเดินทางมาถึง เมืองหลวงพระบาง รับประทาน
อาหารเย็น(2) ณ ร้านอาหาร
20.00 น. นําท่านเข้าเช็คอินทีโ่ รงแรมพิไลลักษณ์ หรือเทียบเท่ า
(ระดับ 3 ดาว)ในหลวงพระบาง หลังจากที่พกั ผ่อนและ
หายเหนื่อยจากการเดินทางเรี ยบร้อยแล้ว นําท่าน
เที่ยวชม ตลาดคํ่า ( Night market ) บริ เวณนี้ ทาง สปป.
ลาว ได้จดั ให้เป็ นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4
ทุ่ม ก็จะมีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสู ง ลาวเทิ่ง ลาวม้ง และ
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ชาวหลวงพระบางเอง จะนําเอาสิ นค้า พื้นเมือง ไม่วา่ จะเป็ นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น
เครื่ องเงิน ไม้แกะสลัก และสิ นค้าอื่นๆ อีกมากมาย วางจําหน่ายตามริ มถนน ตั้งแต่หน้า
พระราชวัง จนสุ ดถนนเลยทีเดียว จากนั้นได้เวลากลับสู่ ที่พกั
วันที่ 2 หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - พระราชวังเจ้ าชีวติ – วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) –
นํา้ ตกกวางซี - หมู่บ้านผานม-พระธาตุพูสี – บายศรีสู่ ขวัญ (นอนหลวงพระบาง)
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ที่โรงแรม หลังจากนั้นนําทุกท่านเข้าชมวัดเชียงทอง วัดหลวง
คู่บา้ นคู่เมือง นับได้วา่ เป็ นวัดที่สวยที่สุดในหลวง
พระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็ น สุ ดยอดแห่ง
สถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างของลาว เป็ นมรดก
โลก เก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยูบ่ ริ เวณแหลมระหว่าง
แม่น้ าํ คานไหลมาบรรจบแม่น้ าํ โขง สร้างในสมัย
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ. 2102-2103 ก่อน
จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ สิ่ งที่เด่นที่สุดคือ
สิ ม หรื อ โบสถ์ ที่มีโครงสร้างคล้ายกับโบสถ์
ล้านนา มีหลังคาลดหลัน่ กันมาเป็ นชั้น ๆ เกือบถึงพื้น ด้านหน้าโบสถ์มีรูปทรงคล้าย ๆ นก
เหยีย่ ว (ฮุง้ ) กางปี กแตะพื้นหน้าบัน ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิ ดทอง ผนังโบสถ์ฉลุลาย
ลงรักปิ ดทอง มีวหิ าร 2 หลังตกแต่งด้วยกระจกสี บนพื้นชมพู มีโรงเมี้ยนโกศ ออกแบบ
โดยเจ้ามณี วงศ์ ตกแต่งลวดลายเป็ นเรื่ องรามเกียรติ์ ฝี มือการแกะสลักของช่างหลวงเพี้ยตัน
ศิลปิ นแห่งชาติลาว เป็ นที่เก็บราชรถและพระโกศของเจ้าศรี สว่างวงศ์ สิ้ นพระชนม์ พ.ศ.
2502
12.00 น. คณะรับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่ร้านอาหาร
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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 ปที่ชาวลาวเชื่อว่ามีบุญยาธิการเทียบเท่าพระแก้วมรกตของไทย

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 ซึ่งพระธาตุหมากโต 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 ก่ใน
หมู่บา้ นเล่าว่าเจ้ามหาชีวติ แห่งล้านนาได้สู่
ขอเจ้านางผมหอม ธิดาของกษัตริ ยเ์ มืองเชียง
รุ ้ง (สิ บสองปันนา) มาเป็ นพระชายา มี
บริ วารบ่าวไพร่ ติดตามรับใช้เป็ นข้าราชการ
ในราชสํานักสื บต่อกันมา 10 ชัว่ อายุคน จนมี
จํานวนคนเพิ่มขึ้น เจ้ามหาชีวติ จึงมีรับสั่งให้
ออกมาตั้งบ้านเรื อนนอกราชวัง โดยแห่งแรกอยูท่ ี่บา้ นเวียงนาคําและบ้านนาอ้อมดอย
บริ เวณเชิงเขาภูวา่ วนอกเมืองหลวงพระบาง และต่อมาได้อพยพมาอยูท่ ี่บา้ นผานมแห่งนี้
ปัจจุบนั มีประชากรราว 200 หลังคาเรื อน หญิงชาวไทลื้อที่เคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวติ มา
ก่อน ทําให้บา้ นผานมมีชื่อเสี ยงในเรื่ องความประณี ตและสวยงามมากจึงมีการตั้งศูนย์
หัตถกรรมสิ นค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋ าเสื้ อต่างๆ
16.30 น. เดินเที่ยวบริ เวณ ย่านชุมชนของเก่าบ้ านเชียงม่ วน ซึ่งมีร้านค้าขายของเก่ามากมาย
17.00 น. ขึ้นสู่ ยอดเขาภูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาพูสีมีความสู งประมาณ 150 เมตร ทางขึ้น
เป็ นบันไดจํานวน 328 ขั้น ตลอดสองขางทางร่ มรื่ นไปด้วยดอกจําปา หรื อ ลัน่ ทม ซึ่งเป็ น
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ดอกไม้ประจําชาติลาวที่จะออกดอกบาน
สะพรั่งในช่วงฤดูร้อน เชื่อแต่เดิมว่าบริ เวณ
นี้เป็ นเขตป่ าศักดิ์สิทธิ์ ต่อมามีฤษีข้ ึนไป
อาศัยอยูช่ าวบ้านจึงเรี ยกว่าภูฤษี หรื อ ภูสีมา
สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากบน
ยอดเขาซึ่งนับว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีก
แห่งหนึ่ง
18.00 น. บริ การอาหารเย็น (5) ที่ร้านอาหารมีชัยผล นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม
หลวงพระบาง - ล่องเรือแม่ นํา้ โขง – บ้ านซ่ างไห่ – ถํา้ ติ่ง – อุดมไชย – หลวงนํา้ ทา
(นอนหลวงนํา้ ทา)
05.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า เตรี ยมพร้อมแต่เช้ามืด พร้อมทําจิตบริ สุทธิ์ นําท่านสัมผัสอารยะธรรม
วิถีพุทธชาวล้านช้าง ร่ วมทําบุญตักบาตรข้ าวเหนียว ซึ่งมี
พระสงฆ์กว่า 200 รู ป ออกมาให้ท่านได้ทาํ บุญ การใส่ บาตร
นั้นอนุญาตให้ใส่ ได้เฉพาะข้าวเหนียวหรื อขนม โดยข้าว
เหนียวปั้นสุ ดท้ายให้ท่านวางไว้บนกําแพงวัดให้ทานแก่สัมป
เวสี ท้ งั หลายและไม่ให้ใส่ อาหารคาวลงไป เพราะพระท่าน
ต้องการให้ชาวบ้านตามมาใส่ บาตรที่วดั เป็ นการทําให้
ประชาชนได้ฟังธรรมกันทุกๆวัน นับว่าเป็ นกุศโลบายที่ชาญ
ฉลาดมาก ทุก ๆ เช้าชาวหลวงพระบางเกือบแทบทุกบ้านจะ
วันที่ 3
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พากันออกมานัง่ รอใส่ บาตรข้าวเหนียว เป็ นภาพยามเช้าที่สะท้อนถึงวิถีชีวติ ชาวหลวงพระ
บาง อันสงบสุ ข และความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่หยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรมที่
สื บทอดกันมากว่าชัว่ อายุคนแล้ว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ที่โรงแรม และเช็คเอ้าท์ นําคณะลงเรือเพือ่ เทีย่ วชมบ้ านซ่ างไห
( ช่างไห) เป็ นหมู่บา้ นที่มี อาชีพการต้มเหล้าขาย ที่มี
ประวัติการต้มเหล้ามานานกว่า 600 ปี ว่ากันว่าเหล้า
ที่นี่มีรสชาติดีมาก จากนั้นล่องแม่น้ าํ โขง ชมถํา้ ติ่ง
ซึ่งเป็ นถํ้าที่เกิดจากธรรมชาติ ที่มีตาํ นานเล่าขานกัน
ว่าเป็ นถํ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อีกที่หนึ่ง และ
พระพุทธรู ปไม้แกะสลักหลายพันองค์ซ่ ึงชาวเรื อ
นํามาไว้ในถํ้า จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองหลวงนํ้าทาตาม
เส้นทางเดิม
12.00 น. เดินทางถึงเมืองอุดมไชย รับประทานอาหาร
เที่ยง (7)
13.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงนํ้าทา แขวงหลวงนํ้า
ทา
16.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองหลวงนํ้าทา นําทุกท่าน
เข้าที่พกั ณ โรงแรมดอกจําปา หรื อเทียบเท่า
(ระดับ 3 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า (8) ที่ร้านอาหารหลังอาหารเที่ยวชมตลาดมืดหลวงนํา้ ทา
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วันที่ 4 หลวงนํา้ ทา – ห้ วยทราย – เชียงของ
06.00 น. ตื่นเช้า เก็บสัมภาระเรี ยบร้อย เทีย่ วชมตลาดเช้ า ชมพระธาตุหลวงนํา้ ทา
ประทานอาหารเช้า (9) จากนั้นนําคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองห้วยทราย
12.00 น. เดินทางถึงห้วยทราย จากนั้นบริ การมื้อเที่ยง (10) จากนั้นนําท่านเลือกซื้อของฝากที่
ตลาดห้วยทราย
15.00 น. เดินทางกลับข้ ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 4 สู่ เมืองไทย ที่อาํ เภอเชียงของ โดย
สวัสดิ์ภาพพร้อมเก็บความประทับใจ
………………………………………………………
อัตราค่ าบริการ
ราคาท่ านละ 9,800 บาท (สํ าหรับ 8 ท่ าน ขึน้ ไป)
***ราคานีย้ กเว้ นวันหยุดเทศกาล เช่ น วันสิ้นปี และวันสงกรานต์ ***
พักเดี่ยวเพิม่ 3,500 บาท ต่ างชาติ (ไม่ ใช่ คนไทย) จ่ ายค่ าวีซ่าเข้ าลาวครั้งละ 2,000 บาท
อัตรานีร้ วม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ยานพาหนะรับ – ส่ ง ตามที่ระบุในรายการ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ และทัวร์ ลีดเดอร์
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว (คนไทย)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ค่าที่พกั 3 คืน, อาหาร 10 มื้อ
ค่าเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาวกรณี เป็ นชาวต่างชาติ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและทัวร์ ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
ค่าตักบาตรข้าวเหนียว (กระติ๊ปละ 100 บาท)
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท(เงื่อนไข ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณี
ตามกรมธรรม์)
ต้องการเอกสารใบเสร็ จรับเงิน)
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เอกสารประกอบการเดินทาง
หนังสื อเดินทาง ( Passport) มีอายุเหลือการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ขึ้นไป ส่ งมายังบริ ษทั ก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 20 วัน
การชําระเงิน
1. สํารองที่นงั่ พร้อมชําระมัดจํา 50 % ส่ วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 10– 15 วัน หัก 50 % ของมัดจํา
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจําทั้งธนาคาร: ธนาคารกรุ งเทพ
ชื่อบัญชี: บริ ษทั ไอเชียงราย จํากัด
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์
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 อ
สิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่
จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่วน
* บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิด
การล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบตั ิเหตุ
ร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่ งของ
สูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็ นเหตุอนั เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริ ษทั
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* บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กําหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และ
ราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจําเป็ นที่เกิดขึ้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยงั คงรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
* คณะผูจ้ ดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็ นสําคัญ
* กรณี ท่านปฏิเสธ หรื องดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหาร
บางมื้อ หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติมหลวงพระบาง

เงินทีใ่ ช้ – ใช้เงินกีบ สามารถแลกกับไกด์ลาวค่ะ และในลาวก็สามารถใช้เงินไทยได้เป็ นบางจุดค่ะ
อากาศ – 17-30 องศา
เวลา – ใช้เหมือนเวลาไทย
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