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โปรแกรมทัวร์ หลวงพระบาง 4 วนั 3 คนื   

(ไปรถ-กลบัรถ) 

วนัที ่1     เชียงของ – หลวงพระบาง (นอนหลวงพระบาง) 

07.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ ด่านตรวจคนเขา้เมืองอาํเภอเชียงของ จากนั้นนาํท่านผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้-ออกเมืองเรียบร้อยแลว้นาํท่านข้ามสะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งที ่4 และขา้มไป

ยงัเมืองหว้ยทราย แขวงบ่อแกว้ สปป.ลาว จากนั้นออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนห

มิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผา่นเมืองหว้ยทราย และเมืองเวยีงภูคา ซ่ึงเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ท่ี

สาํคญัของประเทศลาว ระหวา่งทางท่านจะไดสั้มผสัวถีิ ชีวติความเป็นอยูข่องพี่นอ้งชาว

ลาวรวมทั้งหมู่บา้นชาวเขาเผา่ๆต่าง และป่าเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 

12.00 น.   คณะเดินทางถึงหลวงนํ้าทา รับประทานอาหารเท่ียง(1) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารเท่ียงนาํ

คณะออกเดินทางต่อสู่ หลวงพระบาง ผา่นเมืองอุดมไชย 

19.00 น.   คณะเดินทางมาถึง เมืองหลวงพระบาง รับประทาน

อาหารเยน็(2) ณ ร้านอาหาร  

20.00 น.  นาํท่านเขา้เช็คอินท่ีโรงแรมพไิลลกัษณ์ หรือเทยีบเท่า 

 (ระดับ 3 ดาว)ในหลวงพระบาง หลงัจากท่ีพกัผอ่นและ

 หายเหน่ือยจากการเดินทางเรียบร้อยแลว้ นาํท่าน

 เท่ียวชม ตลาดคํ่า ( Night market ) บริเวณน้ี ทาง สปป.

 ลาว ไดจ้ดัใหเ้ป็นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเยน็ ถึง 4 

 ทุ่ม กจ็ะมีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเท่ิง ลาวมง้ และ
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 ชาวหลวงพระบางเอง จะนาํเอาสินคา้ พื้นเมือง ไม่วา่จะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมือ ผา้นุ่ง ผา้ซ่ิน

 เคร่ืองเงิน ไมแ้กะสลกั และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย วางจาํหน่ายตามริมถนน ตั้งแต่หนา้

 พระราชวงั จนสุดถนนเลยทีเดียว จากนั้นไดเ้วลากลบัสู่ท่ีพกั 

 

วนัที ่2    หลวงพระบาง - วดัเชียงทอง - พระราชวงัเจ้าชีวติ – วดัวชุินราช (พระธาตุหมากโม) – 

นํา้ตกกวางซี - หมู่บ้านผานม-พระธาตุพูสี – บายศรีสู่ขวญั (นอนหลวงพระบาง) 

7.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ (3) ท่ีโรงแรม หลงัจากนั้นนาํทุกท่านเขา้ชมวดัเชียงทอง วดัหลวง

คู่บา้นคู่เมือง นบัไดว้า่เป็นวดัท่ีสวยท่ีสุดในหลวง

พระบาง ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น สุดยอดแห่ง

สถาปัตยกรรมสกลุช่างลา้นชา้งของลาว เป็นมรดก

โลก เก่าแก่กวา่ 400 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณแหลมระหวา่ง

แม่นํ้าคานไหลมาบรรจบแม่นํ้าโขง สร้างในสมยั

พระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ. 2102-2103 ก่อน

จะยา้ยเมืองหลวงไปเวยีงจนัทน ์ส่ิงท่ีเด่นท่ีสุดคือ 

สิม หรือ โบสถ ์ท่ีมีโครงสร้างคลา้ยกบัโบสถ์

ลา้นนา มีหลงัคาลดหลัน่กนัมาเป็นชั้น ๆ เกือบถึงพื้น ดา้นหนา้โบสถมี์รูปทรงคลา้ย ๆ นก

เหยีย่ว (ฮุง้) กางปีกแตะพื้นหนา้บนั ตกแต่งดว้ยไมฉ้ลุลายลงรักปิดทอง ผนงัโบสถฉ์ลุลาย

ลงรักปิดทอง มีวหิาร 2 หลงัตกแต่งดว้ยกระจกสีบนพื้นชมพ ูมีโรงเม้ียนโกศ ออกแบบ

โดยเจา้มณีวงศ ์ตกแต่งลวดลายเป็นเร่ืองรามเกียรต์ิ ฝีมือการแกะสลกัของช่างหลวงเพี้ยตนั 

ศิลปินแห่งชาติลาว เป็นท่ีเกบ็ราชรถและพระโกศของเจา้ศรีสวา่งวงศ ์ส้ินพระชนม ์พ.ศ.

2502 

12.00 น. คณะรับประทานอาหารกลางวนั (4) ท่ีร้านอาหาร 
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13.00 น. เยีย่มชมพระราชวงัเจ้าชีวติ สร้างข้ึน ก่อนท่ีเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์จะข้ึนครองราชย์

สมบติั 1 ปี ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง 

แบบฝร่ังเศส แต่มีการผสมผสาน ระหวา่งความเป็นฝร่ังเศสและลาว หลงัคายอดปราสาท

เป็นศิลปะลาวลา้นชา้ง สักการะพระคู่บา้นคู่เมืองของชาวลาว “พระบาง” เป็นพระพุทธรูป

ปางหา้มสมุทรศิลปะแบบขอม สูง1.14 เมตร หนกั 54 กก.ทาํจากทองคาํ 90% เป็น

พระพุทธรูปท่ีชาวลาวเช่ือวา่มีบุญยาธิการเทียบเท่าพระแกว้มรกตของไทย 

 
14.00 น. นัง่รถ 5 นาที เชิญชมวดัวชุินราช เจา้ชีวติวชุินราชโปรด สร้างข้ึน เป็นวดัท่ีมีความแปลก

จากวดัอ่ืนๆในหลวงพระบาง ตรงพระเจดียพ์ระประทุมหรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ พระ

ธาตุเจดียดี์รูปโคง้ท่ีคนลาว เรียกกนัวา่พระธาตุหมากโมตามลกัษณะท่ีคลา้ยแตงโมผา่คร่ึง

ท่ีพระนางพนัตีนเชียง พระอคัรมเหสี โปรดใหส้ร้างข้ึน ซ่ึงพระธาตุหมากโต มี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง และแหล่งรวบรวมงานฝีมือ

ช่างสกลุต่าง ๆ ซ่อมแซมมาหลายยคุสมยั ภายในวหิารมีพระประธานองคใ์หญ่ท่ีสุดใน

หลวงพระบาง 
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15.00 น. ไปเท่ียวชมนํา้ตกกวางซี อนัสวยงาม จากนั้นนาํท่านไปหมู่บา้นผานมเป็นชุมชนไทล้ือท่ีมี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ใน

หมู่บา้นเล่าวา่เจา้มหาชีวติแห่งลา้นนาไดสู่้

ขอเจา้นางผมหอม ธิดาของกษตัริยเ์มืองเชียง

รุ้ง (สิบสองปันนา) มาเป็นพระชายา มี

บริวารบ่าวไพร่ติดตามรับใชเ้ป็นขา้ราชการ

ในราชสาํนกัสืบต่อกนัมา 10 ชัว่อายคุน จนมี

จาํนวนคนเพิ่มข้ึน เจา้มหาชีวติจึงมีรับสั่งให้

ออกมาตั้งบา้นเรือนนอกราชวงั โดยแห่งแรกอยูท่ี่บา้นเวยีงนาคาํและบา้นนาออ้มดอย

บริเวณเชิงเขาภูวา่วนอกเมืองหลวงพระบาง และต่อมาไดอ้พยพมาอยูท่ี่บา้นผานมแห่งน้ี 

ปัจจุบนัมีประชากรราว 200 หลงัคาเรือน หญิงชาวไทล้ือท่ีเคยทอผา้ถวายเจา้มหาชีวติมา

ก่อน ทาํใหบ้า้นผานมมีช่ือเสียงในเร่ืองความประณีตและสวยงามมากจึงมีการตั้งศนูย์

หตัถกรรมสินคา้รวมทั้งมีการสาธิตการทอผา้ดว้ยทั้งแบบยา่มและกระเป๋าเส้ือต่างๆ 

16.30 น.  เดินเท่ียวบริเวณ ยา่นชุมชนของเก่าบ้านเชียงม่วน ซ่ึงมีร้านคา้ขายของเก่ามากมาย 

17.00 น. ข้ึนสู่ยอดเขาภูสี นมสัการพระธาตุพูสี ยอดเขาพสีูมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางข้ึน

เป็นบนัไดจาํนวน 328 ขั้น ตลอดสองขางทางร่มร่ืนไปดว้ยดอกจาํปา หรือ ลัน่ทม ซ่ึงเป็น
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ดอกไมป้ระจาํชาติลาวท่ีจะออกดอกบาน

สะพร่ังในช่วงฤดูร้อน เช่ือแต่เดิมวา่บริเวณ

น้ีเป็นเขตป่าศกัด์ิสิทธ์ิ ต่อมามีฤษีข้ึนไป

อาศยัอยูช่าวบา้นจึงเรียกวา่ภูฤษี หรือ ภูสีมา 

สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากบน

ยอดเขาซ่ึงนบัวา่เป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดอีก

แห่งหน่ึง 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (5) ท่ีร้านอาหารมชัียผล นาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  

 

วนัที ่3      หลวงพระบาง  -  ล่องเรือแม่นํา้โขง – บ้านซ่างไห่ – ถํา้ติ่ง – อดุมไชย  – หลวงนํา้ทา 

 (นอนหลวงนํา้ทา) 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ เตรียมพร้อมแต่เชา้มืด พร้อมทาํจิตบริสุทธ์ิ นาํท่านสัมผสัอารยะธรรม

วถีิพุทธชาวลา้นชา้ง ร่วมทาํบุญตักบาตรข้าวเหนียว ซ่ึงมี

พระสงฆก์วา่ 200 รูป ออกมาใหท่้านไดท้าํบุญ การใส่บาตร

นั้นอนุญาตใหใ้ส่ไดเ้ฉพาะขา้วเหนียวหรือขนม โดยขา้ว

เหนียวป้ันสุดทา้ยใหท่้านวางไวบ้นกาํแพงวดัใหท้านแก่สัมป

เวสีทั้งหลายและไม่ใหใ้ส่อาหารคาวลงไป เพราะพระท่าน

ตอ้งการใหช้าวบา้นตามมาใส่บาตรท่ีวดั เป็นการทาํให้

ประชาชนไดฟั้งธรรมกนัทุกๆวนั นบัวา่เป็นกศุโลบายท่ีชาญ

ฉลาดมาก ทุก ๆ เชา้ชาวหลวงพระบางเกือบแทบทุกบา้นจะ
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พากนัออกมานัง่รอใส่บาตรขา้วเหนียว เป็นภาพยามเชา้ท่ีสะทอ้นถึงวถีิชีวติชาวหลวงพระ

บาง อนัสงบสุข และความเล่ือมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมท่ี

สืบทอดกนัมากวา่ชัว่อายคุนแลว้ 

07.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ (6) ท่ีโรงแรม และเช็คเอา้ท ์นาํคณะลงเรือเพือ่เทีย่วชมบ้านซ่างไห  

( ช่างไห) เป็นหมู่บา้นท่ีมี อาชีพการตม้เหลา้ขาย ท่ีมี

ประวติัการตม้เหลา้มานานกวา่ 600 ปี วา่กนัวา่เหลา้

ท่ีน่ีมีรสชาติดีมาก จากนั้นล่องแม่นํ้าโขง ชมถํา้ติ่ง 

ซ่ึงเป็นถํ้าท่ีเกิดจากธรรมชาติ ท่ีมีตาํนานเล่าขานกนั

วา่เป็นถํ้าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ อีกท่ีหน่ึง และ

พระพุทธรูปไมแ้กะสลกัหลายพนัองคซ่ึ์งชาวเรือ

นาํมาไวใ้นถํ้า จากนั้นมุ่งหนา้สู่เมืองหลวงนํ้าทาตาม

เส้นทางเดิม 

12.00 น.   เดินทางถึงเมืองอุดมไชย รับประทานอาหาร

เท่ียง (7) 

13.00 น.   ออกเดินทางสู่เมืองหลวงนํ้าทา แขวงหลวงนํ้า

ทา 

16.00 น.   คณะเดินทางถึงเมืองหลวงนํ้าทา นาํทุกท่าน

เขา้ท่ีพกั ณ โรงแรมดอกจาํปา หรือเทียบเท่า  

(ระดบั 3 ดาว) พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า (8) ท่ีร้านอาหารหลงัอาหารเท่ียวชมตลาดมดืหลวงนํา้ทา 
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วนัที ่4  หลวงนํา้ทา – ห้วยทราย – เชียงของ     

06.00 น.   ต่ืนเชา้ เกบ็สัมภาระเรียบร้อย เทีย่วชมตลาดเช้า ชมพระธาตุหลวงนํา้ทา  

 ประทานอาหารเชา้ (9) จากนั้นนาํคณะออกเดินทางมุ่งหนา้สู่เมืองหว้ยทราย  

12.00 น.   เดินทางถึงหว้ยทราย จากนั้นบริการม้ือเท่ียง (10) จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือของฝากท่ี

 ตลาดหว้ยทราย 

15.00 น.   เดินทางกลบัข้ามสะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งที ่4 สู่เมืองไทย ท่ีอาํเภอเชียงของ โดย

 สวสัด์ิภาพพร้อมเกบ็ความประทบัใจ 

 

……………………………………………………… 

 
อตัราค่าบริการ 
ราคาท่านละ 9,800 บาท (สําหรับ 8 ท่าน ขึน้ไป) 

***ราคานีย้กเว้นวนัหยุดเทศกาล เช่น วนัส้ินปี และวนัสงกรานต์*** 

พกัเดี่ยวเพิม่ 3,500 บาท ต่างชาต ิ(ไม่ใช่คนไทย) จ่ายค่าวซ่ีาเข้าลาวคร้ังละ 2,000 บาท 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และทวัร์ลีดเดอร์ 

ค่าธรรมเนียมผา่นแดนไทย – ลาว (คนไทย) ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ค่าท่ีพกั 3 คืน, อาหาร 10 ม้ือ ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการระบุ    

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ ค่าธรรมเนียมวซ่ีาลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติ 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและทวัร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย ค่าตกับาตรขา้วเหนียว (กระต๊ิปละ 100 บาท) 

ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท(เง่ือนไข

ตามกรมธรรม)์ 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณี

ตอ้งการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 
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เอกสารประกอบการเดินทาง 

หนงัสือเดินทาง ( Passport) มีอายเุหลือการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ข้ึนไป ส่งมายงับริษทัก่อนการ

เดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

การชําระเงิน 
1. สาํรองท่ีนัง่พร้อมชาํระมดัจาํ 50 % ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

2. ยกเลิกการเดินทาง 10– 15 วนั หกั 50 % ของมดัจาํ 

3. ยกเลิกในวนัเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจาํทั้งธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 

 

ช่ือบญัชี: บริษทั ไอเชียงราย จาํกดั 

ประเภท: บญัชีออมทรัพย ์

สาขา: บา้นดู่ 

บญัชีเลขท่ี: 984-0-05540-5 

และส่งสาํเนาการโอนเงิน (pay-in) กลบัมาท่ี booking@ichiangrai.com ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

หมายเหตุ 
* บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ 

ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่

จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

* บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพิ่มข้ึนในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิด

การล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, อุบติัเหตุ

ร้ายแรงตามธรรมชาติต่าง ,ๆ การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และส่ิงของ

สูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนัเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 
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* บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, กาํหนดวนัเดินทาง, สายการบิน, และ

ราคาทวัร์ ตามความเหมาะสม และความจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ียงัคงรักษา

ผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

* คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นสาํคญั 

*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการไม่ทานอาหาร

บางม้ือ  หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่

กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติมหลวงพระบาง 

เงนิทีใ่ช้ – ใชเ้งินกีบ สามารถแลกกบัไกดล์าวค่ะ และในลาวกส็ามารถใชเ้งินไทยไดเ้ป็นบางจุดค่ะ  

อากาศ – 17-30 องศา 

เวลา – ใชเ้หมือนเวลาไทย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บริษัท ไอเชียงราย จาํกดั เลขที ่185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมอืงเชียงราย จ. เชียงราย 57100 โทร (081) 8854644 แฟกซ์(053)152141 

อเีมลล์: booking@ichiangrai.com  เวปไซค์: www.ichiangrai.com  / www.ichiangrai.co.th (ใบอนุญาตเลขที ่21/00512) 


