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เชียงราย - เชียงของ - ห้วยทราย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทร์-หนองคาย 4วัน 3คืน 
 (ไปเรือ-กลับรถ) 

 

วันท่ี 1 ห้วยทราย-ปากแบง-หลวงพะบาง (ล่องเรือ 10 ชั่วโมง) (นอนหลวงพระบาง) 
07.30น รับคณะที่ ด่าน อ.เชียงของ น าคณะท าพิธีข้ามด่าน อ. เชียงของ ข้ามไปยังเมืองห้วยทราย, แจ้งเอกสารเสร็จ
 แล้วโยกย้ายไป ที่ท่าเรือ รับประทานอาหารเช้าบนเรือ (1)  
08.00น เร่ิมออกเดนิทางไปหลวงพระบางด้วยเรือพิเศษ ชมธรรมชาติ
 อันสวยสดงดงามบนสองฝั่งแม่น  าโขงไทย-ลาว 
09.00น แวะด่านตรวจที่ปากทาประมาน 10 นาที เพี่อแจ้งเอกสารการ
 เดินเรือ, เสร็จแล้วออกเดินทางตอ่ไป 
11.30น รับประทานอาหารเที่ยง (2) บนเรือ 
13.30น ถึงด่านตรวจสุดท้ายที่เมืองปากแบงหยุดการเดินเรือประมาน 
15 นาที เพื่อแจ้งเอกสารเรือ จากนั นเรามุ่งหน้าไปหลวงพระบาง
 ต่อไป 
18.00น ถึงเมืองหลวงพระบาง เข้าที่พักโรงแรมสัมพันธ์ หรือ
 เทียบเท่า (ระดับ 3ดาว) 
18.30น. รับประทานอาหานเย็น (3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกช๊อปปิ้งในเมืองหลวงพระบาง 
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วันท่ี 2 พระราชวังเจ้าชีวิต (พิพิธภัณฑ์)-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-น  าตกกวางซี (นอนหลวงพระบาง) 
06.00น ร่วมท าบุญตักบาตรกับชาวเมืองหลวงพระบางด้วยการใส่บาตรเข้าเหนียว กับพระภกษุสามเณร กว่า 
 100 รูป หลังจากนั นน าคณะ เดินเที่ยวชมตลาดริมโขง 
 ชมและเลือกซื อสินค้าพื นเมืองหลวงพระบาง   
08.00น รับประทานอาหารเช้า (4) ที่ โรงแรม, เสร็จแล้วขึ นรถตู้ 

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ(พระราชวังเก่า) สร้างขึ นใน
ปี พ.ศ 2447 สมัยเจ้าชีวิตศรีสว่างวงค์สืบทอดต่อกันมา
จนถึงสมัยเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนากษัตริย์องค์สุดท้ายของ
ลาว ภายหลังเปลี่ยนการปกครองในปี พ.ศ 2518 
หลังจากนั นก็ไม่มีกษัตริย์ประทับอยู่ต่อไปอีกแล้วจึง
เปลี่ยนมาเป็น “หอพิพิธภัณฑ์”  พายในแสดงสิ่งของ
เคร่ืองใช้ของเจ้าชีวิตลาวในสมัยก่อน และพระบางองค์จิง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพะบาง, 
ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมากที่สุดวดัหน่ึงในหลวงพระบาง สร้างขึ นในราว ปี พ.ศ 
2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ วัด
นี ถืเป็น “วัดประตูเมือง” และยังเป็นท่าเทียบเรือ ส าหรับการเสด็จประพาสทางชลมารดของกษัตริย์หลวง
พระบาง, ชมวัดพระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช สร้างในปี พ.ศ 2046 โดยพระเจ้าวิชุนราชเพื่อประดิษฐาน
พระบาง มีพระธาตุรูปคร้ายแตงโมผ่าคร่ึง ชาวลาวทั่วไปมักเรียกว่า “ธาตุหมากโม” จากนั น ขึ นรถบัสปรับ
อากาศไปเที่ยวชมบ้านผานม ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร ชมและเลือกซื อผ้าใหม และ
เคร่ืองเงินที่สวยงามโดยช่างฝีมือดี ในเมื่อก่อนบ้านผานมเป็นบ้านที่ต่ าหูกทอผ้ารับใช้พระวงค์ และทั งเป็น
นางร ารับใช้พระวงค์อีกด้วย 

 
12.00น  รับประทานอาหารกลางวัน (5) ที่ ร้านอาหารเทพบุบผา 
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เสร็จแล้ว ขึ นรถบัสปรับอากาศไปเที่ยวชมน  าตกกวางซี เป็นน  าตกที่สวยงามมากสูงถึง 30 เมตร.   
15.30น เดินทางกลับตัวเมืองหลวงพระบาง 
16.30น ชมพระธาตุภูสี (จอมสี) ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีความ
 โดดเด่นตั งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง 
 เปรียบเสมือนหลักเมืองของหลวงพระบาง มี
 ต านานกล่าวว่า “ฤๅษีสองพี่น้องคืออามะละฤๅษี
 และฤๅษีโยทิกะฤๅษี” ได้ เดินทาง เสาะหาสถาน
 ที่ตั งเมือง เมื่อมาเห็นชัยภูมิที่นี่ดี เป็นที่ราบกว้างมี
 เนินเขาอยู่ใจกลาง จึงเลือกเนีนเขานี เป็น “เป็นใจ
 กลางเมือง” บนยอดภูสีเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ตัว
 เมืองหลวงพระบางได้รอบด้าน 
18.30น  รับประทานอาหารเย็น (6) ที่ ร้านอาหารมีชัยผล เสร็จ
 แล้วเดินเที่ยวชมตลาดมืด ที่ขายของช าร่วย หัตถกรรม 
 งานฝีมือ จากนั นกลับเข้าที่พัก 
 
วันท่ี 3 หลวงพระบาง-วังเวียง (นอนวังเวียง) 
07.00น อาหารเช้า (7) ที่โรงแรม ขึ นรถบัสปรับอากาศออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง เมืองที่ได้ชื่อว่า “กุ้ยหลิน
 เมืองลาว” เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น  าล าธาร และภูเขา 
 นอกจากนี ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นฐานทัพฝรั่งเศส 
 ซึ่งจะมีบ้านเรือนที่เป็นทรงฝร่ังเศสให้เราเห็นอยู่ทั่วเมือง ระหว่าง
 ทางเราจะได้ชมวิถีประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ต่างเมืองต่างวัฒ
 ธรรม เช่น เมืองกาสี, เมืองภูคูณ เมืองยุทธศาตร์สงครามเวียดนาม 
12.00น  ถึงตัวเมืองวังเวียง รับประทานอาหารเที่ยง (8) ที่ ร้านอาหารภูเพียงฟ้า 
13.00น เข้าพักที่โรงแรมถาวรสุข หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)  
14.00น  เที่ยวชม ผาตั ง ถ  าจัง ห้วยหม้อวังเรือ 
16.00น  ล่องเรือน  าช่อง 
19.00น รับประทานอาหารเย็น (9) ที่ ร้านอาหารไผ่ค า 
20.00น พักผ่อนตามอัธยาศัย  
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วันท่ี 4 วังเวียง-นครหลวงเวียงจันทร์ 

 
07.00น อาหารเช้า (10) ที่โรงแรม ขึ นรถบัสปรับอากาศออกเดินทางสู่เมอืงเวียงจันทร์ 
12.00น  ถึงตัวเมืองเวียงจันท์ รับประทานอาหารมื อกลางวัน (11) ที่ ร้านอาหาร 
13.00น ชมวัดศรีสะเกศ, วัดหอพระแก้ว, พระธาตุหลวงเวียงจันท์ และประตูชัย 
15.00น  เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย แวะกราบเจ้าแม่ศรีเมืองที่วัดศรีเมืองเพื่อขอพรก่อนจะกลับสู่
 ประเทศไทย  
16.00น แจ้งเอกสารหนังสือผ่านแดนออกสู่หนองคาย จ. หนองคาย 
 

……………………………………………………… 
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อัตราค่าบริการ 

ราคาท่านละ 9,900 บาท (ส าหรับ 40 ท่าน ขึ นไป)  
***ราคานี ยกเว้นวันหยุดเทศกาล เช่น วันสิ นป ีและวันสงกรานต์*** 
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท  ต่างชาติ (ท่ีไม่ใช่คนไทย) จ่ายค่าวีซ่าเข้าลาวครั งละ 2,000 บาท 

อัตรานี รวม อัตรานี ไม่รวม 

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 

ค่าเรือล่องไปหลวงพระบาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว (คนไทย) ค่าเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการระบุ    
ค่าที่พัก 3 คืน (1 ห้อง พัก 2 ท่าน)    ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติ 

ค่าอาหารที่ระบุในโปรแกรม ( 11 มื อ) 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณี
ต้องการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ  
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และทัวร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย  
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง 
หนังสือเดินทาง ( Passport) มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ขึ นไป ส่งมายังบริษัทก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
การช าระเงิน 

1. ส ารองที่นั่งพร้อมช าระมัดจ า 50 % ส่วนที่เหลือช าระก่อนวันเดินทาง 15 วัน 
2. ยกเลิกการเดินทาง 10– 15 วัน หัก 50 % ของมัดจ า 
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจ าทั งธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 
ชื่อบัญชี: บริษัท ไอเชียงราย จ ากัด 
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์ 
สาขา: บ้านดู่ 
บัญชีเลขที่: 984-0-05540-5 
และส่งส าเนาการโอนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com ไว้เป็นหลักฐาน 
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หมายเหตุ 
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของ
ห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั งหมด หรือ บางส่วน 
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้า
ของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตาม
ธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่
ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ นเหนือการควบคุมของบริษัท 
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, ก าหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และราคาทัวร์ 
ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นที่เกิดขึ น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั งนี ยังคงรักษาผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 
* คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นส าคัญ 
*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื อ  
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
เงินท่ีใช้ – ใช้เงินกีบ สามารถแลกกับไกด์ลาวค่ะ และในลาวก็สามารถใช้เงินไทยได้เป็นบางจุดค่ะ  
อากาศ – 17-30 องศา 
เวลา – ใช้เหมือนเวลาไทย 

 

 
 


