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โปรแกรมทัวร์ หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน   

(ไปรถ-กลับรถ) 

วันที่ 1     เชียงของ – หลวงพระบาง (นอนหลวงพระบาง) 

07.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอเชียงของ จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้า-ออกเมืองเรียบร้อยแล้วน าท่านงเรือข้ามแม่น้ าโขงสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว 
สปป.ลาว จากนั้นออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วย
ทราย และเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ท่ีส าคัญของประเทศลาว ระหว่าง
ทางท่านจะได้สัมผัสวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวรวมท้ังหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆ
ต่าง และป่าเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 

12.00 น.   คณะเดินทางถึงหลวงน้ าทา รับประทานอาหารเท่ียง(1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเท่ียงน า
คณะออกเดินทางต่อสู่ หลวงพระบาง ผ่านเมืองอุดมไชย 

19.00 น.   คณะเดินทางมาถึง เมืองหลวงพระบาง รับประทาน
อาหารเย็น(2) ณ ร้านอาหาร  

20.00 น.  น าท่านเขา้เช็คอนิท่ีโรงแรม เวียงค ามงคล หรือ
 เทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)ในหลวงพระบาง หลังจากท่ี
 พักผ่อนและหายเหนื่อยจากการเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านเท่ียวชม ตลาดค่ า ( Night market ) บริเวณนี้ 
 ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 
 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาว
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 เท่ิง ลาวม้ง และชาวหลวงพระบางเอง จะน าเอาสินค้า พื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ 
ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครือ่งเงิน ไม้แกะสลัก และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย วางจ าหน่ายตามริมถนน ตั้งแต่
หน้า พระราชวัง จนสุดถนนเลยทีเดียว จากนั้นได้เวลากลับสู่ท่ีพัก 
 

วันที่ 2    หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - พระราชวังเจ้าชีวิต – วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) – 
น  าตกกวางซี - หมู่บ้านผานม-พระธาตุพูสี – บายศรีสู่ขวัญ (นอนหลวงพระบาง) 

7.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (4) ท่ีโรงแรม หลังจากนั้นน าทุกท่านเข้าชมวัดเชียงทอง วัดหลวง
คู่บ้านคู่เมือง นับได้ว่าเป็นวัดท่ีสวยที่สุดในหลวง
พระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็น สุดยอดแห่ง
สถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างของลาว เป็นมรดก
โลก เก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยู่บริเวณแหลมระหว่าง
แม่น้ าคานไหลมาบรรจบแม่น้ าโขง สร้างในสมัย
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ป ีพ.ศ. 2102-2103 ก่อน
จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ สิ่งท่ีเด่นท่ีสุดคือ 
สิม หรือ โบสถ์ ท่ีมีโครงสร้างคล้ายกับโบสถ์
ล้านนา มีหลังคาลดหล่ันกันมาเป็นชั้น ๆ เกือบถึงพื้น ด้านหน้าโบสถ์มีรูปทรงคล้าย ๆ นก
เหย่ียว (ฮุ้ง) กางปีกแตะพื้นหน้าบัน ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทอง ผนังโบสถ์ฉลุลาย
ลงรักปิดทอง มีวิหาร 2 หลังตกแต่งด้วยกระจกสีบนพื้นชมพู มีโรงเมี้ยนโกศ ออกแบบ
โดยเจ้ามณีวงศ์ ตกแต่งลวดลายเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ฝีมือการแกะสลักของช่างหลวงเพี้ยตัน 
ศิลปินแห่งชาติลาว เป็นท่ีเก็บราชรถและพระโกศของเจ้าศรีสว่างวงศ์ สิ้นพระชนม์ พ.ศ.
2502 

12.00 น. คณะรับประทานอาหารกลางวัน (5) ท่ีร้านอาหาร 
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13.00 น. เย่ียมชมพระราชวังเจ้าชีวิต สร้างขึ้น ก่อนท่ีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จะขึ้นครองราชย์
สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง 
แบบฝรั่งเศส แต่มีการผสมผสาน ระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว หลังคายอดปราสาท
เป็นศิลปะลาวล้านช้าง สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว “พระบาง” เป็นพระพุทธรูป
ปางห้ามสมุทรศิลปะแบบขอม สูง1.14 เมตร หนัก 54 กก.ท าจากทองค า 90% เป็น
พระพุทธรูปท่ีชาวลาวเชื่อว่ามีบุญยาธิการเทียบเท่าพระแก้วมรกตของไทย 

 
14.00 น. นั่งรถ 5 นาที เชิญชมวัดวิชุนราช เจ้าชีวิตวิชุนราชโปรด สร้างขึ้น เป็นวัดท่ีมีความแปลก

จากวัดอื่นๆในหลวงพระบาง ตรงพระเจดีย์พระประทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระ
ธาตุเจดีย์ดีรูปโค้งท่ีคนลาว เรียกกันว่าพระธาตุหมากโมตามลักษณะท่ีคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง
ท่ีพระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสี โปรดให้สร้างขึ้น ซึ่งพระธาตุหมากโต มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง และแหล่งรวบรวมงานฝีมือ
ช่างสกุลต่าง ๆ ซ่อมแซมมาหลายยุคสมัย ภายในวิหารมีพระประธานองค์ใหญ่ท่ีสุดใน
หลวงพระบาง 
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15.00 น. ไปเท่ียวชมน  าตกกวางซี อันสวยงาม จากนั้นน าท่านไปหมู่บ้านผานมเป็นชุมชนไทลื้อท่ีมี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้แก่ใน
หมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิตแห่งล้านนาได้สู่
ขอเจ้านางผมหอม ธิดาของกษัตริย์เมืองเชียง
รุ้ง (สิบสองปันนา) มาเป็นพระชายา มี
บริวารบ่าวไพร่ติดตามรับใช้เป็นข้าราชการ
ในราชส านักสืบต่อกันมา 10 ชั่วอายุคน จนมี
จ านวนคนเพิ่มขึ้น เจ้ามหาชีวิตจึงมีรับสั่งให้
ออกมาตั้งบ้านเรือนนอกราชวัง โดยแห่งแรกอยู่ท่ีบ้านเวียงนาค าและบ้านนาอ้อมดอย
บริเวณเชิงเขาภูว่าวนอกเมืองหลวงพระบาง และต่อมาได้อพยพมาอยู่ท่ีบ้านผานมแห่งนี้ 
ปัจจุบันมีประชากรราว 200 หลังคาเรือน หญิงชาวไทลื้อท่ีเคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตมา
ก่อน ท าให้บ้านผานมมีชื่อเสียงในเร่ืองความประณีตและสวยงามมากจึงมีการต้ังศูนย์
หัตถกรรมสินค้ารวมท้ังมีการสาธิตการทอผ้าด้วยท้ังแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่างๆ 

16.30 น.  เดินเท่ียวบริเวณ ย่านชุมชนของเก่าบ้านเชียงม่วน ซึ่งมีร้านค้าขายของเก่ามากมาย 
17.00 น. ขึ้นสู่ยอดเขาภูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาพูสีมคีวามสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้น

เป็นบันไดจ านวน 328 ขัน้ ตลอดสองขางทางร่มร่ืนไปด้วยดอกจ าปา หรือ ลั่นทม ซึ่งเป็น
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ดอกไม้ประจ าชาติลาวที่จะออกดอกบาน
สะพรั่งในช่วงฤดูร้อน เชื่อแต่เดิมว่าบริเวณ
นี้เป็นเขตป่าศักดิ์สิทธิ์ ต่อมามีฤษีขึ้นไป
อาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤษี หรือ ภูสีมา 
สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากบน
ยอดเขาซึ่งนับว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยที่สุดอีก
แห่งหนึ่ง 

18.00 น. ร่วมพิธีบายศรีสูข่ัวญ (ส าหรับกรุ๊ป 40 ท่านขึ้นไป) สัมผัสบรรยากาศอันอับอุ่นและเป็น
กันเองท่ีมอบให้เป็นพิเศษจากชาวบ้านในละแวกเมืองหลวงพระบาง จะจัดให้ในกรณี
ส าคัญๆ เท่านั้น หลังพิธี บริการอาหารเย็น (6) ท่ีร้านอาหารมีชัยผล น าท่านเข้าท่ีพัก
โรงแรม  

 

วันที่ 3      หลวงพระบาง  -  ล่องเรือแม่น  าโขง – บ้านซ่างไห่ – ถ  าติง่ – อุดมไชย  – หลวงน  าท(นอน
 หลวงน  าทา) 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (6) ท่ีโรงแรม และเช็คเอ้าท์ น าคณะลงเรือเพื่อเที่ยวชมบ้านซ่างไห  
( ช่างไห) เป็นหมู่บ้านที่มี อาชีพการต้มเหล้าขาย ท่ีมี
ประวัติการต้มเหล้ามานานกว่า 600 ปี ว่ากันว่าเหล้า
ท่ีนี่มีรสชาติดีมาก จากนั้นล่องแม่น้ าโขง ชมถ  าติ่ง 
ซึ่งเป็นถ้ าท่ีเกิดจากธรรมชาติ ที่มีต านานเล่าขานกัน
ว่าเป็นถ้ าท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ อีกท่ีหนึ่ง และ
พระพุทธรูปไม้แกะสลักหลายพันองค์ซึ่งชาวเรือ
น ามาไว้ในถ้ า จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงน้ าทาตาม
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เส้นทางเดิม 
12.00 น.   เดินทางถึงเมืองอุดมไชย รับประทานอาหาร

เท่ียง (7) 
13.00 น.   ออกเดินทางสู่เมืองหลวงน้ าทา แขวงหลวงน้ า

ทา 
16.00 น.   คณะเดินทางถึงเมืองหลวงน้ าทา น าทุกท่าน

เข้าที่พัก ณ โรงแรม ฮวงจิน หรือเทียบเท่า  
(ระดับ 3 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย  

18.00 น. รับประทานอาหารค่ า (8) ท่ีร้านอาหารหลังอาหารเท่ียวชมตลาดมืดหลวงน  าทา 
 

วันที่ 4  หลวงน  าทา – ห้วยทราย – เชียงของ     

06.00 น.   ตื่นเชา้ เก็บสัมภาระเรียบร้อย เที่ยวชมตลาดเช้า ชมพระธาตุหลวงน  าทา พระธาตุ  
 ประทานอาหารเช้า (9) จากนั้นน าคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองห้วยทราย  
12.00 น.   เดินทางถึงห้วยทราย จากนั้นบริการมื้อเท่ียง (10) จากนั้นน าท่านเลือกซื้อของฝากท่ี
 ตลาดห้วยทราย 
15.00 น.   เดินทางกลับข้ามสู่เมืองไทย ที่อ าเภอเชียงของ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมเก็บความประทับใจ 
 

……………………………………………………… 
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อัตราค่าบริการ 
ราคาท่านละ 8,900 บาท (ส าหรับ 8 ท่าน ขึ นไป) 
***ราคานี ยกเว้นวันหยุดเทศกาล เช่น วันสิ นปี และวันสงกรานต์*** 
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท ต่างชาต ิ(ไม่ใช่คนไทย) จา่ยคา่วีซ่าเข้าลาวครั งละ 2,000 บาท 

อัตรานี รวม อัตรานี ไม่รวม 

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว (คนไทย) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 
ค่าท่ีพัก 3 คืน, อาหาร 11 มื้อ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ    
ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีตามที่ระบุในรายการ ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติ 

มัคคุเทศก์ท้องถ่ินและทัวร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
(กรณีต้องการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

  

 

เอกสารประกอบการเดินทาง 
หนังสือเดินทาง ( Passport) มีอายเุหลือการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ขึ้นไป สง่มายังบริษัทก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
การช าระเงิน 

1. ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระมัดจ า 50 % ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวันเดินทาง 15 วัน 
2. ยกเลิกการเดินทาง 10– 15 วัน หัก 50 % ของมัดจ า 
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนคา่มัดจ าทั้งธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 
 



 
ICHIANGRAI CO., LTD. 185/8 Moo 4 Rimkok, Muangchiangrai, Chiangrai 57100 THAILAND 

Tel: (081) 8854644 Fax: 053-152141  E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com /  

www.ichiangrai.co.th (License No. 21/00512) 

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

บริษัท ไอเชียงราย จ ากัด เลขที่ 185/8 หมู่ 4 ต.รมิกก อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57100 โทร (081) 8854644 แฟกซ(์053)152141 

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

ชื่อบัญชี: บริษัท ไอเชียงราย จ ากัด 
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์ 
สาขา: บ้านดู่ 
บัญชีเลขที:่ 984-0-05540-5 
และส่งส าเนาการโอนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com ไว้เป็นหลักฐาน  
หมายเหตุ 
* บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
ส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ 
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบรษิัทฯ ไม่อาจคนืเงินให้ท่านได้ ไม่ว่า
จ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกดิเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิด
การล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุ
ร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของ
สูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบรษิัท 
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลีย่นแปลงรายการทัวร์, ก าหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และ
ราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นที่เกดิขึน้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยังคงรักษา
ผลประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ 
* คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นส าคัญ 
*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหาร
บางมื้อ  หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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รายละเอียดเพิ่มเติมหลวงพระบาง 
เงินท่ีใช ้– ใช้เงินกีบ สามารถแลกกับไกด์ลาวคะ่ และในลาวก็สามารถใช้เงินไทยได้เป็นบางจุดค่ะ  
อากาศ – 17-30 องศา 
เวลา – ใช้เหมือนเวลาไทย 


