หลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล๎านช๎างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง”ศรี
สัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุํงเรืองมากในสมัยพระเจ๎าฟ้างุ๎ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูํทางเหนือของประเทศ ได๎รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให๎เป็น
เมืองมรดกโลก ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร๎าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ.2541 เป็นเมืองเล็ก
ๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย – ลาว ในอดีตไว๎อยํางครบถ๎วน เจือระคนด๎วยบรรยากาศของยุค
อาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยูํในตึกแถวรูปทรงเกําแกํเรียงเป็นแถวอยูํตลอดริมถนนเลียบน้้าคาน แล๎วช๎อปปิ้งสินค๎า
พื้นเมืองที่ตลาดชาวไทลื้อ หรือร๎านค๎าบนถนนศรีสวํางวงศ์
กาหนดการเดินทาง

(ไปเรือ-กลับเรือ 3 คืน 4 วัน)

วันแรก เชียงใหม่ - เชียงของ – หลวงพระบาง

24 ตุลาคม 2556

23.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (คืนวันที่ 23 ตุลาคม 2556)
00.00 นาท่านเดินทางสู่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เช๎า เดินทางถึง อ.เชียงของ หลังจากนั้นตรวจเช็ค สัมภาระ น้าทํานเดินทางสูํ ท่าเรือเชียงของ จ.เชียงราย
โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯคอยต๎อนรับจากนั้นน้าคณะผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองที่ต .ม.เชียงของ
เรียบร๎อยแล๎ว เตรียมตัวลงเรือทํองเที่ยวสูํ หลวงพระบาง  บริการอาหารเช้าบนเรือล่องเรือตามลา
แม่น้าของ (แม่น้าโขง) ไปยังเมืองมรดกโลก “หลวงพระบาง”ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 8-9
ชั่วโมง ระหว่างการเดินทางชมทัศนียภาพของสองฝั่งโขง ซึ่งเต็มไปด้วยภูผา หรือป่าหินใต้น้า สีสัน เกาะ
แก่งต่าง ๆ งดงามมาก ป่าไม้เขียวขจี และชมวิถีการดาเนินชีวิตของหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้าโขง
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงแบบปิคนิคบนเรือ หลังจากนั้นชมถ้าติ่ง ซึ่งเป็นถ้้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
เป็นถ้้าบนหน๎าผาริมแมํน้าโขง มีอยูํ 2 ถ้้า คือ ถ้้าบน และถ้้าลําง ที่ได๎รับการปรับปรุงและ บูรณะจาก

พระเจ้ามหาชิวิต เป็นที่สักการะบูชาของชาวหลวงพระบาง เคยมีพระพุทธรูปทอง , เงิน , นาก แตํ
ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปได๎จ้านวนนับพันองค์ ประดิษฐานอยูํ ณ ถ้้าแหํงนี้
18.00 เดินทางมาถึงหลวงพระบางที่ท่าเรือวัดเชียงของ น้าทํานชมวัดเชียงทองซึ่งเป็นวัดคูํบ๎านคูํเมืองของชาว
หลวงพระบางเป็นวัดที่ส้าคัญและสวยงามเป็นดั่งอัญมณีแหํงสถาปัตยกรรมลาว และน้าทํานกราบ
นมัสการพระประธานเพื่อเป็นสิริมงคลแกํทุกทํานวัดนี้เป็นวัดที่เกําแกํ สร๎างขึ้นในปีค .ศ.1655โดยพระเจ้า
มหาชีวิตไชยเชษฐาธิราชเป็นวัดที่มีการตกแตํงวิจิตรกรรมเกําแกํ และการกํอสร๎างแบบโบราณของชาว
เชียงทอง จากนั้นน้าคณะเข๎าสูํโรงแรมที่พัก ………………..
19.00  รับประทานอาหารค่้าแบบพื้นเมืองลาวที่ภัตตาคาร แล๎วน้าทํานเที่ยวซื้อของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน
ไนท์บาซําร์
วันที่สอง เที่ยวเมืองหลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – น้าตกตาดกวางซี – พระธาตุภูสี
07.00

12.00

18.00

25 ตุลาคม 2556

 รับประทานอาหารเช๎า ที่โรงแรม
น้าคณะนักทํองเที่ยวชมวัดวิชุนราช สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1504 โดยเจ๎าวิชุนราช จากนั้นน้าทํานเที่ยวชม
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม เป็นวัดที่รู๎กันในหมูํลาววําเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน
นับเป็นพระสังฆราชองค์สุดท๎ายของลาว สร๎างขึ้นในปี ค .ศ.1828 โดยเจ๎ามหาสักรินฤทธิ์ เป็นที่
ประดิษฐานของพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปอันเป็นมิ่งขวัญคูํบ๎านคูํเมืองของลาว
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร แล๎วน้าคณะเดินทางไปชมน้าตกตาดกวางชี ซึ่งเป็นน้้าตก
ที่ใหญํที่สุดในแขวงหลวงพระบาง เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และในอดีตเคยเป็นสถานที่ ที่มีสัตว์ป่า
อาศัยอยูํ เชํน กวาง เก๎ง และ นกนานาชนิด คนโบราณจึงตั้งชื่อวํา ตาดกวางชี จิบกาแฟร๎อน ๆ ให๎
เข๎ากับบรรยากาศน้้าตกอันสวยงาม หลังจากนั้นน้าคณะเดินทางสูํบ้านช่างไห่ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ที่อยู่อาศัยริมแม่น้าโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต๎มเหล๎าโรงจ้าหนําย และยังเป็นแหลํงรวม
สินค๎าพื้นเมืองจ้าพวกผ๎าทอลวดลายสวยงามมากมาย วางจ้าหนํายอยํางเป็นระเบียบ ชมความรํวมมือ
ของชาวบ๎านที่ได๎จัดแตํงลานบ๎านอยํางสวยงามเพื่อรอรับนักทํองเที่ยว น้าทํานไปเที่ยวชมหมู่บ้านผา
นม หมูํบ๎านทอผ๎าของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ๎าอยํางสวยงามเที่ยว
ชมพระธาตุภูสี อันเป็นสัญญลักษณ์ของชาวหลวงพระบาง ตั้งอยูํบนยอดจอมภูสี ใจกลางเมืองหลวง
พระบางที่ชาวหลวงพระบางเชื่อกันวําถ๎าแม๎ผู๎ใดมาเยี่ยมเยือนหลางพระบางแล๎ว ไมํได๎ไปนมัสการพระ
ธาตุภูสี ถือวํายังมาไมํถึงหลวงพระบาง เมื่อทํานขึ้นไปถึงยอดพระธาตุภูสี ทํานจะได๎ชมทัศนียภาพ
อันสวยงามทั้งเมืองของหลวงพระบาง และเฝ้าชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงามยิ่ง ทํานจะประทับใจมิ
รู๎เลือน
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พร๎อมชมโชว์บายศรีสูํขวัญ และโชว์พื้นเมือง(จากนั้นน้าทําน
เข๎าสูํที่พัก พักผํอนตามอัธยาศัย)

วันที่สาม หลวงพระบาง – ปากแบ่ง
06.00

26 ตุลาคม 2556

19.00

รํวมตักบาตร ถวายสังฆทานแดํพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรจ้านวนนับร๎อย ๆ รูป บริเวณหน๎าวัด
แสนสุขาราม  รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
จากนั้นน้าทํานชมตลาดเช้าของหลวงพระบาง (ตลาดม้ง)มีสินค๎าพื้นเมืองชาวเขาเผําม๎งของลาว เชํน
ผ๎าทอปักลวดลายตํางๆ ผ๎าหํม ยําม กระเป๋า เสื้อชาวเขา และมีเครื่องเงินอยูํบ๎าง , อาหาร , ผัก
ผลไม๎ตํางๆ ฝั่งตรงข๎ามกับตลาดจะมีร๎านมินิโพสต์ (Mini Post) จ้าหนํายโปสการ์ดและแสตมป์
ซึ่งเป็นแหลํงที่นักทํองเที่ยวนิยมมาซื้อหากันมากที่สุดในหลวงพระบาง
หลังจากที่รับประทานอาหารเช๎าเรียบร๎อย น้าทุกทํานเที่ยวชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิตของลาว เป็น
พระราชวังที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาว ฝรั่งเศส อาคารชั้นเดียวยกพื้นเป็นการผสมผสานกันระหวําง
สถาปัตยกรรมลาวและฝรั่งเศส และชมภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาว และประเพณีตํางๆ
ของชาวลาว ซึ่งปัจจุบันได๎จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แหํงชาติ
จากนั้นน้าทํานไปยังทําเรือเชียงทองเพื่อล่องเรือไปปากแบ่ง ผํานหมู่บ้านท่าซ่วง ซึ่งเป็นหมูํบ๎านของ
ชาวลาวคณะนักทํองเที่ยวจะได๎สัมผัสกับวิถีการด้ารงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาว พร๎อมกันนี้
ทํานยังจะได๎สัมผัสธรรมชาติที่อยูํรอบ ๆ หมูํบ๎าน
 รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ
เดินทางถึงปากแบํง น้าทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก โรงแรม ………………… เชิญทํานพักผํอนอิสระตาม
อัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่้า

วันที่สี่

ปากแบ่ง – เชียงของ

07.00

08.00

09.00

12.00
16.00

27 ตุลาคม 2556

07.00  รับประทานอาหารเช๎าบนเรือ
09.00 ลํองเรือเดินทางสูํทําเรือเชียงของ
12.00  รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ
16.00 เดินทางถึงทําเรือเชียงของผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองถึงเชียงของ โดยสวัสดิภาพร๎อมความปลอดภัย
เย็น
 บริการอาหารเย็น
จากนั้น น้าทํานะดินทางกลับสูํ จ.เชียงใหมํ
ดึก ถึงเชียงใหมํ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ ส้าหรับลูกค้าจ้านวน 40 ท่านขึนไป
ผู้ใหญ่

ท่านขึนไป พัก 2 ท่าน/ห้อง

อัตรานี้รวม









ท่านละ

8 ,900.- บาท

คํารถรับ-สํง เชียงใหมํ –เชียงของ – เชียงใหมํ
คําอาหารตามรายการ
คํารถน้าเที่ยวตามรายการ , คําเรือยนต์แลํนช๎าเดินทางตามโปรแกรม
คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่ตําง ๆ
คําธรรมเนียมผํานแดนไทย – ลาว
คําที่พัก , คําอาหารระดับมาตรฐานตามรายการ
หัวหน๎าทัวร์ , ไกด์ท๎องถิ่นที่มีความช้านาญคอยดูแลทําน
คํารถบริการทํองเที่ยวตลอดรายการ ตลอดการเดินทางมีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
(Personal Accident) วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท , คํารักษาพยาบาล
(Accident Medical Expense) วงเงินทํานละ 500,000 บาท และการประกัน
ความรับผิดสํวนบุคคล (Personal Liability) วงเงินทํานละ 200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
 คํามินิบาร์ในห๎องพัก
 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 ทิปไกด์ท๎องถิ่น
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จําย 3% (กรณีขอบิล)
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค๎าเป็นส้าคัญ
เอกสารผ่านแดน
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือนหมายเหตุ
2. ส้าเนาบัตรประชาชน 4 ชุด (ส้าหรับผู๎ไมํมีหนังสือเดินทาง)
ถ๎าตกลงรํวมเดินทาง จํายมัดจ้าลํวงหน๎า 30% และช้าระสํวนค๎างทั้งหมด กํอนวันเดินทาง 20 วัน

