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โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1 เชียงของ – ล่องเรือแม่น้าโขง – หลวงพระบาง
07.00น.

12.00 น.
17.00 น.
18.00 น.

คณะพร้อมกันและรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร อ.เชียงของ เสร็จแล้วลงเรือเล็กที่ท่าเรือ อ.เชียงของ เพื่อ
ข้ามไปยังเมืองห้วยทราย จากนั้นพาท่านลงเรือใหญ่ที่ท่าเรือห้วยทราย
นั่งเรือ จากเมืองห้วยทราย ล่องล้าน้้าโขง ลงใต้ ก็จะเข้าสู่บ้านปากทา จุดเชื่อมบรรจบ ระหว่าง ล้าน้้าโขง และน้้า
ทาที่ไหลลงจากเมืองหลวงน้้าทา จุดนี้ ชาวเรือเรียกว่า บ้านท่าด่าน เพราะมีจุดตรวจเช็คเรือ ที่แล่นขึ้น-ลง ในล้า
น้้าโขงตอนบน ของประเทศลาว
เดินทางถึงด่านตรวจเมืองปากแบง และเที่ยวชมธรรมชาติของเมืองพร้อมรับประทานอาหารกลางวันและของ
ว่างในเรือ ท่ามกลางบรรยากาศสองฝั่งโขง
เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง เข้าพักที่โรงแรม ในเมืองหลวงพระบาง
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังอาหารเชิญท่านอิสระที่ตลาดมืด
(Night market) บริเวณนี้ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดิน ตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5โมงเย็น ถึงประมาณ 4
ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวม้ง แม้แต่ชาวหลวงพระบางเอง ก็จะน้าสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอ
มือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้แกะสลัก สินค้าอื่นๆอีกมากมายได้ถูกวางจ้าหน่ายอยู่บนถนนและริม
ทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน จากนั้นกลับสู่เข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่2 ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – พระราชวัง – น้าตกวางสี – บ้านผานม – พระธาตุพูสี
06.00 น.

เชิญท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ในทุกๆ เช้าพระสงฆ์ และ สามเณรจาก วัดต่างๆ จะเดินออกบิณฑบาตเป็น
แถวอย่างมีระเบียบนับร้อยๆรูป โดยการตักบาตรนี้ จะรับแต่ข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนกับข้าวไม่ต้องใส่ใน
บาตร (ชาวบ้านจะน้าไปถวาย ที่วัดเอง) ท้าบุญใส่บาตรพระสงฆ์ เสร็จแล้วนั่งรถไปเที่ยวชมตลาดเช้า

07.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก เสร็จจากมื้อเช้าพาทุกท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตาม
โปรแกรมประกอบด้วย วัดวิชุน เจ้าชีวิตวิชุนราชโปรด สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ .1503 เป็นวัดที่มีความแปลกจากวัด
อื่นๆ ในหลวงพระบาง ตรงพระเจดีย์พระประทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุ เจดีย์ดีรูปโค้งที่คนลาวเรียก
กันว่า พระธาตุหมากโมตามลักษณะที่คล้ายแตงโมผ่าครึ่งที่ พระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีโปรดให้สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1514 ช่วงปี ค.ศ.1914 พระธาตุหมากโมได้พังทลายลงบางส่วน เจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ และชาว
หลวงพระบางจึง ร่วมกันบูรณะพระธาตุแห่งนี้ จากการซ่อมแซมครั้งนั้นได้พบวัตถุมีค่ามากมาย อาทิเช่น
พระพุทธรูปทองค้า เงิน และทองส้าริด พระพุทธรูปแกะสลักทองค้าจากแก้ว และ อัญมณี รวมทั้งวัตถุทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปวัฒนธรรมในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 อีกเป็นจ้านวนมาก วัดเชียงทองซึ่งเป็นวัด
หลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า ไชยเชษฐาธิราช ก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวง
ไปนครเวียงจันทน์ วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์ จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์
องค์สุดท้ายของ ลาว ชมพระอุโบสถ หรือ สิม ที่มีหลังคา อ่อนโค้งและลาดต่้าซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เกือบจรด ฐาน
ชมช่อฟ้าหรือพุทธสีมา 17 ช่อ ชมผนังด้านหลังอุโบสถที่ใช้กระจกสีตัดต่อกันเป็น รูปต้นทอง ชมหอ
พระไตรปิฎก ที่น้ากระจกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านบน พื้นสีชมพู ชมวิหารพระม่าน ด้านหลัง
อุโบสถที่ในวันขึ้นปีใหม่ลาวจะอัญเชิญให้ ประชาชนสรงน้้าและกราบไหว้ น้าท่านกราบพระธาตุศรีสว่างวงศ์
ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังเจ้าชีวิต ( Royal Palace Museum ) สร้างขึ้นปี ค.ศ.1904
ก่อนที่เจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงศ์จะขึ้นครองราชย์สมบัติ 1ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็น
อาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงแบบฝรั่งเศส แต่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว มีหลังคายอด
ปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้างที่นี้จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะของฝรั่งสวมชฎา เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
ประทับอยู่ที่นี้จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่นี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์
วังเจ้ามหาชีวิตแทน ห้องแรกภายในประกอบด้วยห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระ
บาง และพระพุทธรูปส้าริดสกุลช่างลาวโบราณช่างศตวรรษที่ 17-19 ห้องที่สองด้านขวามือเป็นห้องพิธีหรือ
ห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาวโดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1930 ห้องที่สาม
เป็นห้องท้องพระโรงประดับกระจกสีบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนาเตรียมไว้เพื่อท้าพิธี
ราชาภิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน ปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงราชบัลลังก์ไม้แกะสลักหุ้มทอง
และเครื่องสูงทั้ง 5 ส่วนด้านหลังเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต เครื่องใช้ไม้สอยเป็นแบบฝรั่งเรียบง่ายไม่หรูหรา
เตียงพระบรรทมเป็น ไม้สักฝีมือช่างไทยในสยามในสมัยนั้น ภายนอกอาคารพระราชวังมีหอพระบางซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลัง “บายน”(เขมร) ปางประทานอภัย
หรือปางห้ามสมุทร หล่อขึ้นจากทองค้าถึง 90% นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ผู้พระราชทาน
รัฐธรรมนูญอยู่ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางออกนอกเมืองประมาณ 45 นาที ไปน้้าตกกวางสี เป็นน้้าตกที่สวยงามมาก เป็นน้้าตกหินปูนสูงราว 70
เมตร มี 2 ชั้น บางช่วงมีสายน้้าไหลผ่านตามผาคล้ายกับม่าน เนื่องจากเป็นน้้าตกหินปูน จึงท้าให้น้าของน้้าตก
แห่งนี้มีสีใสและมีสีเขียวมรกต จากนั้นไปเที่ยวผานมเป็นชุมชนไทลื้อที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้

18.00 น.

แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิตแห่งล้านนาได้สู่ขอเจ้านางผมหอม ธิดาของกษัตริย์เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)
มาเป็นพระชายา มีบริวารบ่าวไพร่ติดตามรับใช้เป็นข้าราชการในราชส้านักสืบต่อกันมา 10 ชั่วอายุคน จนมี
จ้านวนคนเพิ่มขึ้น เจ้ามหาชีวิตจึงมีรับสั่งให้ออกมาตั้งบ้านเรือนนอกราชวัง โดยแห่งแรกอยู่ที่บ้านเวียงนาค้า
และบ้านนาอ้อมดอยบริเวณเชิงเขาภูว่าวนอกเมืองหลวงพระบาง และต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านผานมแห่งนี้
ปัจจุบันมีประชากรราว 200 หลังคาเรือน หญิงชาวไทลื้อที่เคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตมาก่อน ท้าให้บ้านผานมมี
ชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมากจึงมีการตั้งศูนย์หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วย
ทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่างๆ จากนั้นน้าทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาภูสี นมัสการพระธาตุพูสี สร้างขึ้นในสมัยพระ
เจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช 2337 พระธาตุนี้สามารถมองเห็นได้แต่ไกล แทบจะทุกมุมของเมืองหลวงพระ
บาง ทรงพระธาตุเป็นตัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองส้าริดเจ็ดชั้น สูง
ประมาณ 21เมตร พระธาตุพูสีตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ทาง
ขึ้นเป็นบันไดจ้านวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยดอกจ้าปา หรือ ที่บ้านเราเรียกว่าดอกลั่นทม ซึ่ง
เป็นดอกไม้ประจ้าชาติลาว ที่จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน เชือ่ แต่เดิมว่าบริเวณนี้เป็นเขตป่าศักดิ์สิทธิ์
ต่อมามีฤษีขึ้นไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ภูฤษี” หรือ “ภูสีมา” อยู่บนยอดพูสีท้าให้เห็นเมืองหลวงพระบาง
ได้โดยรอบจากบนยอดเขาและสามารถเห็นสายน้้าโขงไหลผ่าน ซึ่งนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารค่้า ในบรรยากาศประเพณีบายศรีสู่ขวัญส้าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง และคืน
นี้ มีกิจกรรมจากทางทีมน้าเที่ยว เราจะพาท่านที่สนใจสัมผัสบรรยากาศร้านบันเทิงของหลวงพระบาง ยามราตรี
หรือพักผ่อนตามสบาย

วันที่ 3 : หลวงพระบาง – บ้านซ่างไห – ถ้าติง่ – ปากแบง
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เตรียมตัวเดินทางจาก หลวงพระบางโดยเรือสู่ เมืองปากแบง
เดินทางชมบ้านซ่างไห ที่มีประวัติ การต้มเหล้ามานานกว่า 600 ปี ชุมชนริมแม่น้าโขงแห่งนี้ มีอาชีพหลักในการ
ต้มเหล้าว่ากันว่าเหล้าขาวของที่นี่รสชาติดีมาก และน้าท่านล่องเรือแม่น้าโขง สู่ถ้าติ่ง ถ้้าติ่งเป็นถ้้าที่เกิดจาก
ธรรมชาติ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านปากอูในภูเขาลูกใหญ่ที่ตระหง่านอยู่ริมแม่น้าโขง ช่วงที่แม่น้าอูไหลลงสู่
แม่น้าโขง ชาวบ้านเรียกกันว่า ผานางแอ่น ถ้้าติ่งประกอบด้วยถ้้า 2 แห่งได้แก่ ถ้้าติ่งเทิ่ง ( ถ้้าติ่งบน ) และถ้้าติ่งลุ่ม
( ถ้้าติ่งล่าง ) ในสมัยโบราณใช้เป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง แต่เมื่อศาสนาพุทธ
เข้ามาแทนที่ ถ้้าติ่งจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนาของผู้แก่เฒ่า บอกว่าเจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระ
บางต่างไปสักการะพระพุทธรูปในถ้้าเป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้โดยช่วงปีใหม่หลังเสร็จงานบุญที่หลวงพระบาง
แล้วประมาณ 2 – 3 วันพระองค์จะน้าข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่พระสงฆ์และประชาชนขึ้นไปสรงน้้าพระพุทธรูป
ที่ถ้าติ่งบนก่อนจึงลงมาท้าพิธีที่ถ้าติ่งล่าง ภายในถ้้ามีการค้นพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15และ19
จ้านวนหลายพันองค์ และมีบางส่วนที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17และ20 ส่วนใหญ่ท้าจากไม้ บางส่วนท้าจากหิน
และโลหะ นอกจากนี้ยังมีการพบพระพุทธรูปที่ท้าจากเงินและทองค้า แต่ถูกลอกเอาเงินและทองค้าออกไปหมด
เหลือไว้แต่ดินเผาที่เป็นแกนกลาง

12.00 น.
18.00 น.

เดินทางต่อด้วยการชมวิถีชีวิตของชาวลาวสองฝั่งแม่น้าโขง และ รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ชมการร่อน
ทองค้าในแม่น้าโขง เดินทางถึง เมืองปากแบง เข้าที่พักโรงแรม
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 : ปากแบง – ห้วยทราย – เชียงของ
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
17.00 น.

เที่ยวชมตลาดเช้า
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางออกจาก ปากแบง สู่อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ บริการพิเศษให้แก่ท่านด้วย ภาพยนตร์ หรือ การร้องคาราโอเกะท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติ สองฝั่งโขง
เดินทางถึง ห้วยทราย และข้ามกลับเข้า อ้าเภอเชียงของโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตาม
สถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ้านาจควบคุมของบริษัทฯ

-

-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และค้านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส้าคัญ
คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองนั้นๆเป็นส้าคัญ

อัตราค่าบริการ
ราคาส้าหรับ 30 ท่านขึนไป ราคาท่านละ

บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท
อัตรานีรวม

อัตรานีไม่รวม

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าเรือล่องแม่น้าโขง ห้วยทราย และหลวงพระบาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว – จีน

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

ค่าที่พัก 5 คืน, อาหาร 16 มื้อ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ

ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย

ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน
1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เอกสารเดินทาง
ส่งหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง พร้อมรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิว จ้านวน 2 ใบ ซึ่ง
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นจากคอมฯ และไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุด
ข้าราชการ มาก่อนการเดินทาง 15 วัน
การช้าระเงิน
1. ส้ารองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมช้าระมัดจ้า 50 % ส่วนที่เหลือช้าระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจ้า
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจ้าทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเปิ้ล มือถือ 086-6565559, 081-4723773 แฟกซ์ 053-719426
ชื่อบัญชี คุณดวงพร ยอดสกุลเพชร
ธ.กสิกรไทย สาขาเชียงราย
เลขที่บัญชี 154-2652-183

