
 

 

รหสัทวัร  ITV2000345 
ทัวรลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (WE) 
หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วดัวิชุน 
พระธาตภิูษี - ตลาดมืด  
ทําบุญตกับาตรตอนเชา - บานชางไห 
ถํ้าติ่ง - นํ้าตกตาดกวางสี      

 
 

WE301:หลง..หลวงพระบาง  3วัน2คืน 
หลวงพระบาง โปรแกรมทองเที่ยวสําหรับผูทีม่ีใจรกัธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวติความ

เปนอยู และชอบความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ที่นกัทองเที่ยวจากทัว่มุมโลกหลงใหล 
ในเสนหของเมืองหลวงพระบาง สูเมืองมรดกโลก ครบทกุรสชาติ ธรรมชาติ วฒันธรรม 

ชีวติผูคน ผสมผสานกันอยางลงตวั 
พักโรงแรมหลวงพระบาง 2คืน  

 
 



 

 

 
เดินทางโดยสายการบนิไทยสมายลแอรเวย 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก2-6

ป ไมเสริม
เตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม ที่นั่ง 

24-26 มกราคม 63 9,888 

ไมมีราคาเด็ก 

2,500 18 
31มกราคม-2กุมภาพันธ 63 10,888 2,500 18 
7-9 กุมภาพันธ 63 12,888 2,500 18 
14-16 กุมภาพันธ 63 11,888 2,500 18 
21-23 กุมภาพันธ 63 11,888 2,500 18 
28กุมภาพันธ-1มีนาคม63 11,888 2,500 18 
6-8 มีนาคม 63 11,888 2,500 18 
13-15 มีนาคม 63 11,888 2,500 18 
20-22 มีนาคม 63 11,888 2,500 18 

 
วันแรก  กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัเชียงทอง - วดัวชิุน - พระธาตภิษูี - ตลาดมืด  

ไ-/เที่ยง-เย็น                                                                                             

06.30 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกตางประเทศชั้น4  
ประตู 4-5 เคานเตอร H-J 6 สายการบินไทยสมายล  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกใหกับทาน 

08.45 เดินทางสูเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยสมายล(WE) 
เที่ยวบินที่ WE576 
10.20       เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังจากนั้นนําทานผานพิธีตรวจคนเขา

เมือง 
เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ปจจุบนัองคการยูเนสโกไดยกใหหลวงพระบางเปนเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองที่เก็บรกัษากลิน่ไอของประวตัศิาสตรไวอยางครบถวน 
เมืองที่ผสมผสานกันระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรมไดอยางลงตวั 
เดินทางถึงนาํทานรับประทานอาหารกลางวัน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ.รานอาหาร 
จากนั้นนาํทานเดินทางสูพระราชวงัหลวงพระบาง
(Royal Palace Museum) เปนพระราชวงั
เกาแกของเจามหาชวีติสายหลวงพระบางโดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมและตัวอาคารที่มกีารผสมผสาน
ของสถาปตยกรรมแบบยุโรป ตัวอาคารมีลกัษณะแบบฝรัง่เศส สวนหลงัคาจะเปนทรงลาว 
ดานหนาหันไปทางพระธาตพุูส ี  ปจจุบันถกูตัง้ใหเปนพพิิธภัณฑสถานแหงชาติเมืองหลวง
พระบางและหอพระแกว ที่นี่เคยเปนพระราชวังเกา ทีป่ระทับของเจามหาชวีติ หมายถงึที่



 

 

ประทบัของพระมหากษตัริย สรางขึ้นในป พ.ศ.2447 สมัยเจามหาชวีิตศรีสวางวงศ สืบ
ทอดตอมาถงึสมยัเจามหาชวีติศรีสวางวัฒนา เจามหาชวีิตองคสดุทายของลาว  บริเวณ
ขอปฏบิัติสาํคญัคอื หามถายรูป ยกเวนภายนอกตัวอาคาร 
และนําทานนมัสการ หอพระบาง ซึง่เปนพระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เปน
พระพทุธรูปประทับยืน ปรางคหามสมุทร เปน
พระพทุธรูปศิลปะขอมสมัยหลงับายน นํ้าหนัก 54 
กก. ประกอบดวยทองคาํ 90% และยงัมพีระพุทธรูป
นาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอกี 4องคประดิษฐานอยู  
จากนั้นนาํทานเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng 
Thong Temple) เปนวดัหลวงคูบานคูเมืองหลวง
พระบาง สรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช
กอนที่จะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน และยงัไดรับการอปุถมัภจากเจามหาชีวติศรีสวาง
วงศ และเจาชีวติศรีสวางวงศวัฒนา กษตัริยสองพระองคสุดทายของลาวบริเวณทีต่ัง้ของ
วัดอยูทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง ใกลบริเวณที่แมนํ้าคานไหล
มาบรรจบกันกับแมนํ้าโขง ไฮไลต คือ พระอโุบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สมิ” ทีถ่ือไดวา
เปนอญัมณแีหงสถาปตยกรรมสกุลชางลานชาง  สิง่ที่โดดเดนจนสะดดุตาคือหลังคา ที่
ซอน 3 ตับ ถกูดดัใหออนโคงไลระดับตํ่าลงมามากทีเดียวและตรงกลางหลังคายงัมียอด
ฉัตรที่เดนตระหงานสัญลักษณที่แสดงถึงวดัของพระมหากษตัริย 
จากนั้นนําทานเขาชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สรางขึ้นในสมัยพระเจา
วิชุนราช ในป พ.ศ. 2046 สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจาก
เมืองเวียงคํา มีเจดียปทุมหรือพระธาตดุอกบัวใหญ วัดนี้มีพระธาตุเจดียองคใหญรูปทรง
คลายแตงโมผาครึ่ง ทําใหชาวลาวเรยีกกนัวา พระธาตุหมากโม เปนทรงโอควํ่า ยอดพระ
ธาตุลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดียนี้อาจดู
ทรุดโทรมมากแมจะมีการปฏิสังขรณมา 2 ครั้งแลวในป พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจาสัก
กรินทร (คําสุก) ซึ่งเปนพระราชบิดาของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ไดโปรดใหมีการบูรณะ
ใหมและไดมีการบูรณะครั้งใหญในป พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ 
ไดคนพบโบราณวัตถุมีคามากมาย เชน เจดียทองคํา พระพุทธรูปหลอสําริด พระพุทธรูป
ทองคํา ปจจุบันนําไปเก็บไวในหอพิพิธภัณฑหลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปจจุบัน  
นําทานดินทางสูจุดชมวิว 360องศา สามารถ
มองเห็นเมืองหลวงพระบางจากมมุสูง พระธาตพุู
สี(Phou Si Mountian) ตัง้อยูใจกลางเมืองหลวง
พระบางอยูบนยอดเขาทีม่คีวามสงูประมาณ 150
เมตร เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู พระธาตุภษู ี  สอง



 

 

ขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษีนี้ หมายถงึ “ภศูรี” คือเปนศรขีองเมอืงหลวงพระบาง
นั่นเอง ตัง้โดดเดนกลางใจเมอืงมีจดุชมววิกอนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวดั บานเรือน 
ทอดยาวขนานกับแมนํา้โขงจรดปากแมนํา้คาน ยอดสงูสุดของภูษี อยูบนพ้ืนที่ราบแคบๆ 
ตัวพระธาตุเปนทรงดอกบวัสี่เหล่ียมทาสีทอง ตั้งอยูบนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดบัดวย
เศวตฉัตรทองสํารดิ7ชั้นสงูประมาณ 21 เมตร  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัาคาร  
หลังอาหารใหทานเดินเที่ยวชม ตลาดมดื หรอื ถนนคนเดินของเมืองหลวงพระบาง ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมอืง เปนของระลึก หรือของฝาก มีซุมรานคากวา 100 ราน 
สวนใหญจะเปนเสื้อผา ผาทอมือ และของตกแตงบานที่เปนงานทาํมอืและมีเอกลักษณ
เฉพาะตวัของชนเผาตางๆในหลวงพระบาง และ ของฝากพื้นเมอืง อิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัยไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก   
:ทีพ่ัก SUNWAY HOTEL หรือระดบัใกลเคียงกัน: 

วันทีส่อง   ทําบุญตักบาตรตอนเชา - บานชางไห - ถํ้าติ่ง - นํ้าตกตาดกวางส ี       
 ไ (เชา-เที่ยง-เย็น)                                                                                                    
05.30 น. ตื่นเชาไปรวม ทําบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวงพระบางทุกบาน

จะพากันออกมานั่ง 
รอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปน
รอย ๆ รูป ซึ่งเปนภาพยามเชาที่มีชีวิตชีวาของหลวง 
พระบางโดยสะทอนถงึวถิีชวีติของสังคมอันสงบสุข
และความเล่ือมใสศรัทธาทีม่ีตอพุทธศาสนาทีห่ยั่งราก
ลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง (คาทวัรไมรวม
ของใสบาตร)  
จากนั้นนาํเที่ยวชมตลาดเชาที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจายซือ้ของใชชมวถิีชีวติคน
หลวงพระบางยามเชา ชมิขาวจี่ กาแฟลาวที่ รานกาแฟประชานิยมซึง่รานนี้เปนราน
ธรรมดามากกับผูที่เดินทางไปครัง้แรกแตเมื่อไดชมิกาแฟหรือโอวัลติน จะยกนิว้แสดงถงึ
รสชาตทิี่อรอย 

เชา  บรกิารอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 
จากนั้นนาํทานเย่ียมชม บานผานมศูนยหัตถกรรมพื้นบานของเมืองหลวงพระบาง   ที่
รวบรวมสินคาหตักรรมงานฝมือตางๆ ไวสําหรับนกัทองเที่ยวเขาเยี่ยมชม  และชมงาน
ฝมือ เชน งานกระดาษสาการทอผาไหมของลาว  จากนั้นเดนิทางสูทาเรอื บานชางไห 
เพื่อลองเรอืเดินทางชมววิทวิทศันสองฝم�งแมนํา้โขง 



 

 

สูถํ้าติ่ง ผาริมแมนาโขงมีอยู 2 ถา คือถํ้าลางและถํา้บน ถํ้าติง่ลุม หรอืถํา้ลางสงู 60 
เมตรจากพื้นนํ้า มีลกัษณะเปนโพรงนํ้า ภายในถํา้มีหินงอกหินยอยที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ มีพระพุทธรปูไมจาํนวนนับ 2,500 องคสวนใหญจะเปนพระยืนมีทัง้ปาง
ประทานพรและปางหามญาตถิา ติ่งบน จะไปทางแยกซายเดนิขึน้บนัไดไป 218 ขั้นปาก
ถํ้า  แตเดมิที่นี่เปนที่สักการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟี�า ผแีถน เทวดาผาติง่ กอนที่
ศาสนาพุทธจะเขามาในแผนดินลาว และใชถํ้าติ่งเปนสถานที่ศกัดิ์สิทธิท์างพุทธศาสนา 
ถํ้าติ่ง แสดงถงึยคุแหงการปฏวิัตคิวามเชือ่ของชาว
ลาวในอดตีที่เคยนับถือผพีระเจาโพธิสารราชทรง
เล่ือมใส จากนั้นลองเรือกลับ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ.รานอาหาร 
นั่งรถบัสเดินทางสู นํ้าตกตาดกวางส ี ไดชือ่วาเปน
นํ้าตกที่สวยที่สดุของหลวงพระบางเปนอกีหนึง่จุดที่
ควรคาแกการมาเยือนสักครัง้โดยนํ้าตกแหงนี้เปนน้ําตกหินปูน นํา้ในนํ้าตกจึงเปนสีเขียว
มรกตสดใส แวดลอมดวยป�าไมอนัอดุมสมบรูณ และดวยความสวยงามของธรรมชาต ิ
นํ้าตกตาดกวางส ี จึงเปนจุดทีน่ักทองเที่ยวตางชาตินิยมมาตั้งแคมป�ผจญภัยกัน
นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวชมนํ้าตกไดในชั้นตางๆ สวนจุดที่เปนไฮไลต คือ สะพานไมที่ชั้น 
4 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัาคาร  
:ทีพ่ัก SUNWAY HOTEL หรือระดบัใกลเคียงกัน: 

วันสาม   สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินสวุรรณภูมิ ไ (เชา//)                                      
เชา  บรกิารอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 
  อิสระใหทานพกัผอน และ สมัผัสบรรยากาศของเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย 
  ไดเวลาพอสมควรนาํทานเดินทางสูสนามบินหลวงพระบาง 
11.20น.  เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบนิไทยสมายล(WE) เที่ยวบินที่ 
WE577 

 (สายการบินมีบรกิารจําหนายอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง) **คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเครื่อง 

12.55น. เดินทางถึงทาอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
                                                                       --- 

การทองเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง ไมสามารถทองเที่ยวโดยรถทองเที่ยวขนาดใหญ 
จะตองเปลี่ยนเปนรถเล็กรถตู นั่งคันละ 8-10ทาน 

........................................ 



 

 

หมายเหต ุ:รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
กรณีทีท่านเดินทางมาจากตางจงัหวัดโดยเครือ่งบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตัว๋
เครื่องมิฉะนั้นบรษิัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณกีรุปออกเดินทางไมได 
กรุปออกเดินทางได 9ทานขึ้นไป มีหวัหนาทวัร  
 
อัตราคาบริการรวม คาตัว๋เครือ่งบิน กรงุเทพฯ–หลวงพระบาง–กรุงเทพฯ ไปกลับพรอมทีพ่กั2คนื พัก
หองละ 2-3ทาน  อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํา่ตามรายการ) บตัรทองเที่ยวสถานทีต่าง ๆ 
คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามคัคุเทศก คานํ้าหนกักระเป�าไมเกิน 20กก. คาประกันอบุัติเหตุตาม
กรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความคุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของ
บรษิัทฯประกันภัยทีบ่รษิทัทําไว ** รวมคาภาษีสนามบินทกุแหงและคาภาษีนํ้ามันของสายการบินตาม
รายการ   *คาบริการนีร้ับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น  
 
ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตวัอาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศพัท โทรสาร มินบิาร ทวีี
ชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระทีห่นกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) คา
วีซาพาสปอรตตางดาว  นกัทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิม่ 800บาท),คาทิปไกด คนขบัรถ ทานละ 
900บาท/ทริป/ทาน  สําหรับหัวหนาทวัรแลวแตความประทบัใจในการบริการ  ราคาทัวรไมรวมคาวี
ซา  
 
 เงื่อนไขในการจอง มดัจําทานละ  5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชาํระเงินคามดัจํา หรือชําระไมครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรอืยกเลิกการเดินทาง)   
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายกุารใชงานไมตํา่กวา 6 เดือน นบัจากวันหมดอายุ นบัจากวันเดินทางไป-กลับ  
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนั้นทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณพีาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลกัฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสง
พรอมยอดคงเหลอื 
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมือ่ทานตกลง
จองทวัรโดยจายเงินมัดจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อน
การเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น 
  



 

 

หมายเหต ุ
กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทาํการจอง เพื่อความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบรษิัทฯ และเมื่อทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน
ยอมรับเงื่อนไขของบรษิทัแลว 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดินทางในกรณทีี่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยจะแจงใหกบัทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไมสามารถ
แกไขได  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอ
จลาจล การปฏวิตัิ อบุัติเหต ุและอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนอืการควบคมุของทางผูจดั หรือ คาใชจายเพิ่มเตมิ
ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทาํราย การสูญหาย ความลาชา หรอื จาก
อุบัติเหตตุาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มกีารปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลงิที่ทางสายการบิน
อาจจะมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมกีารถอนตัวหรือไมไดใชบรกิารตามทีจ่องระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู
จัดถอืวาผูทองเที่ยวสละสทิธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบรกิารที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจาก
คาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชาํระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจดัเปนตัวแทนนายหนา 
ผูจัดไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบรกิารในแตละแหงแบบชําระเตม็มีเงือ่นไข   
6) กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง 
การบรกิารจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานทีใ่หบรกิาร ผูจดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถ
ที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลกูคา แตจะไมคืนเงินใหสาํหรับคาบรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่ริษัทไดทาํไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบตัิเหตุจากการ
เดินทางทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดเูงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชาํระเงินคา
ทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบรษิัท ประกันทัว่ไป)  
7) มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจัดกาํกับเทานั้น  
8) ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตวัแทน
ตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทําที่สอ
ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏเิสธใน
กรณีอื่น ๆ  
 


