
 

 

 

รหัสทวัร ITV2000066 
ทัวรลาว หลง หลวงพระบาง  3 วัน 2 คนื (TG) 
หลวงพระบาง วดัเชียงทอง วดัวิชุน พระธาติภษู ีตลาดมดื ถํ้าต่ิง  น้ําตกตาดกวางสี  บานชางไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WE301:หลง..หลวงพระบาง  3วัน2คืน 
หลวงพระบาง โปรแกรมทองเที่ยวสําหรับผูทีม่ีใจรักธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวติความ
เปนอยู และชอบความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ที่นักทองเที่ยวจากทัว่มุมโลกหลงใหล 
ในเสนหของเมืองหลวงพระบาง สูเมืองมรดกโลก ครบทกุรสชาติ ธรรมชาติ วฒันธรรม 
ชีวติผูคน ผสมผสานกันอยางลงตัว 
พักโรงแรมหลวงพระบาง 2คืน  
เดินทางโดยสายการบนิไทยสมายลแอรเวย 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก2-6
ป ไมเสริม
เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม ที่น่ัง 

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 - วดัวชุิน - พระธาตภิษีู - ตลาดมืด ไ-/

เที่ยง-เย็น                                                                                                   
06.30 น. พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออกตางประเทศช้ัน4  

ประตู 4-5 เคานเตอร H-J 6 สายการบินไทยสมายล  โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวย
ความสะดวกใหกับทาน 

08.45          เดินทางสูเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยสมายล
(WE) เที่ยวบนิที่ WE576 
10.20          เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังจากน้ันนําทานผานพิธตีรวจคน

เขาเมอืง 
เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ปจจบัุนองคการยูเนสโกไดยกใหหลวงพระบางเปนเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองที่เก็บรักษากลิน่ไอของประวติัศาสตรไวอยางครบถวน 
เมืองที่ผสมผสานกันระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรมไดอยางลงตัว 
เดินทางถึงนําทานรับประทานอาหารกลางวัน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ.รานอาหาร 
จากน้ันนําทานเดินทางสูพระราชวงัหลวงพระบาง
(Royal Palace Museum) เปนพระราชวงัเกาแก
ของเจามหาชีวติสายหลวงพระบางโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมและตวัอาคารทีม่กีารผสมผสานของสถาปตยกรรมแบบยุโรป ตัวอาคารมี
ลักษณะแบบฝร่ังเศส สวนหลังคาจะเปนทรงลาว ดานหนาหันไปทางพระธาตุพูสี  ปจจุบัน
ถูกต้ังใหเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเมืองหลวงพระบางและหอพระแกว ที่น่ีเคยเปน
พระราชวังเกา ที่ประทับของเจามหาชีวติ หมายถึงที่ประทับของพระมหากษตัริย สรางขึ้น
ในป พ.ศ.2447 สมัยเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ สืบทอดตอมาถงึสมัยเจามหาชีวติศรีสวาง



 

 

 

วัฒนา เจามหาชีวติองคสุดทายของลาว  บริเวณขอปฏบัิติสาํคญัคือ หามถายรูป ยกเวน
ภายนอกตัวอาคาร 
และนําทานนมัสการ หอพระบาง ซึง่เปนพระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เปน
พระพทุธรูปประทับยืน ปรางคหามสมุทร เปน
พระพทุธรูปศิลปะขอมสมัยหลงับายน น้ําหนัก 54 กก. 
ประกอบดวยทองคํา 90% และยงัมีพระพทุธรูปนาค
ปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4องคประดิษฐานอยู  
จากน้ันนําทานเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong 
Temple) เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระบาง 
สรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนทีจ่ะยายเมอืงหลวงไปเวียงจันทน และยัง
ไดรับการอุปถมัภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวติศรีสวางวงศวัฒนา กษัตริย
สองพระองคสุดทายของลาวบริเวณทีต้ั่งของวดัอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัว
เมืองหลวงพระบาง ใกลบริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกบัแมน้ําโขง ไฮไลต คือ 
พระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” ทีถ่ือไดวาเปนอัญมณีแหงสถาปตยกรรมสกุล
ชางลานชาง  สิง่ที่โดดเดนจนสะดุดตาคือหลังคา ที่ซอน 3 ตับ ถูกดัดใหออนโคงไลระดับ
ต่ําลงมามากทีเดียวและตรงกลางหลงัคายงัมียอดฉัตรที่เดนตระหงานสัญลักษณที่แสดง
ถึงวดัของพระมหากษัตริย 
จากน้ันนําทานเขาชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สรางขึ้นในสมัยพระเจา
วิชุนราช ในป พ.ศ. 2046 สรางขึ้นเพื่อเปนทีป่ระดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจาก
เมืองเวียงคาํ มีเจดียปทมุหรือพระธาตุดอกบัวใหญ วดัน้ีมีพระธาตุเจดียองคใหญรูปทรง
คลายแตงโมผาคร่ึง ทําใหชาวลาวเรียกกันวา พระธาตหุมากโม เปนทรงโอควํา่ ยอดพระ
ธาตุลกัษณะคลายรัศมแีบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดียนี้อาจดู
ทรุดโทรมมากแมจะมกีารปฏิสังขรณมา 2 คร้ังแลวในป พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจาสัก
กรินทร (คําสุก) ซึ่งเปนพระราชบิดาของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ไดโปรดใหมกีารบูรณะ
ใหมและไดมกีารบูรณะคร้ังใหญในป พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจามหาชีวติศรีสวางวงศ 
ไดคนพบโบราณวตัถมุคีามากมาย เชน เจดียทองคํา พระพุทธรูปหลอสําริด พระพุทธรูป
ทองคํา ปจจุบันนําไปเกบ็ไวในหอพพิิธภัณฑหลวงพระบาง ในพระราชวงัหลวงจนปจจุบัน  



 

 

 

นําทานดินทางสูจุดชมวิว 360องศา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากมมุสูง พระ
ธาตพูุสี(Phou Si Mountian) ต้ังอยูใจกลางเมอืงหลวงพระบางอยูบนยอดเขาที่มี
ความสูงประมาณ 150เมตร เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู 
พระธาตภุษีู  สองขางทางรมร่ืนดวยตนดอกจาํปา ภูษีน้ี 
หมายถงึ “ภูศร”ี คือเปนศรีของเมืองหลวงพระบาง
น่ันเอง ต้ังโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมววิกอนถึงยอด
พระธาต ุมองเห็นวดั บานเรือน ทอดยาวขนานกับ
แมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคาน ยอดสูงสดุของภษูี อยูบนพื้นที่ราบแคบๆ ตวัพระธาตุเปน
ทรงดอกบัวสี่เหล่ียมทาสีทอง ตัง้อยูบนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสาํริด7
ช้ันสูงประมาณ 21 เมตร  

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

วันทีส่อง   ทําบุญตักบาตรตอนเชา - บานชางไห - ถํ้าติ่ง - น้ําตกตาดกวางส ี 
 ไ (เชา-เที่ยง-เย็น)                                                                                      

05.30 น. ต่ืนเชาไปรวม ทําบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวงพระบางทกุบาน
จะพากันออกมาน่ัง 
รอตกับาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปน
รอย ๆ รูป ซึง่เปนภาพยามเชาทีม่ีชีวิตชีวาของหลวง 
พระบางโดยสะทอนถงึวถิีชีวติของสังคมอันสงบสุข
และความเล่ือมใสศรัทธาทีม่ีตอพุทธศาสนาทีห่ยั่งราก
ลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง (คาทวัรไมรวม
ของใสบาตร)  



 

 

 

จากน้ันนําเที่ยวชมตลาดเชาที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจายซือ้ของใชชมวถิีชีวติคน
หลวงพระบางยามเชา ชิมขาวจี่ กาแฟลาวที ่รานกาแฟประชานิยมซึง่รานน้ีเปนราน
ธรรมดามากกับผูที่เดินทางไปคร้ังแรกแตเมื่อไดชิมกาแฟหรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถงึ
รสชาตทิี่อรอย 

เชา  บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 
จากน้ันนําทานเย่ียมชม บานผานมศูนยหัตถกรรมพื้นบานของเมอืงหลวงพระบาง   ที่
รวบรวมสินคาหตักรรมงานฝมือตางๆ ไวสาํหรับนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชม  และชมงาน
ฝมือ เชน งานกระดาษสาการทอผาไหมของลาว  จากน้ันเดินทางสูทาเรือ บานชางไห 
เพื่อลองเรือเดินทางชมววิทวิทศันสองฝم�งแมน้ําโขง 
สูถํ้าติ่ง ผาริมแมนาโขงมีอยู 2 ถา คือถํ้าลางและถํ้าบน ถํ้าต่ิงลุม หรือถํ้าลางสงู 60 
เมตรจากพื้นน้ํา มีลักษณะเปนโพรงน้ํา ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ มีพระพทุธรูปไมจํานวนนับ 2,500 องคสวนใหญจะเปนพระยืนมีทัง้ปาง
ประทานพรและปางหามญาติถา ต่ิงบน จะไปทางแยกซายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้นปาก
ถํ้า  แตเดมิที่น่ีเปนที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผฟี�า ผีแถน เทวดาผาต่ิง กอนที่
ศาสนาพุทธจะเขามาในแผนดินลาว และใชถํ้าต่ิงเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิท์างพุทธศาสนา 
ถํ้าต่ิง แสดงถึงยคุแหงการปฏวิติัความเช่ือของชาว
ลาวในอดีตที่เคยนับถือผพีระเจาโพธิสารราชทรง
เล่ือมใส จากน้ันลองเรือกลับ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ.รานอาหาร 
น่ังรถบัสเดินทางสู น้ําตกตาดกวางสี ไดช่ือวาเปน
น้ําตกที่สวยที่สดุของหลวงพระบางเปนอีกหน่ึงจุดที่ควรคาแกการมาเยือนสักคร้ังโดย
น้ําตกแหงน้ีเปนน้ําตกหินปูน น้ําในน้ําตกจึงเปนสีเขียวมรกตสดใส แวดลอมดวยป�าไมอัน
อุดมสมบูรณ และดวยความสวยงามของธรรมชาต ิน้ําตกตาดกวางสี จึงเปนจุดที่
นักทองเที่ยวตางชาตินิยมมาต้ังแคมป�ผจญภัยกันนักทองเที่ยวสามารถเที่ยวชมน้ําตกไดใน
ช้ันตางๆ สวนจดุที่เปนไฮไลต คือ สะพานไมทีช้ั่น 4 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัาคาร  
:ทีพั่ก SUNWAY HOTEL หรือระดบัใกลเคียงกัน: 



 

 

 

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

 (สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) **คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเครื่อง 

12.55น. เดินทางถึงทาอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
                                                                       --- 
การทองเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง ไมสามารถทองเที่ยวโดยรถทองเที่ยวขนาดใหญ 
จะตองเปลี่ยนเปนรถเล็กรถตู น่ังคันละ 8-10ทาน 
........................................ 
หมายเหต ุ:รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
กรณีทีท่านเดินทางมาจากตางจงัหวัดโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองต๋ัว
เคร่ือง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
กรุปออกเดินทางได 9ทานขึ้นไป มีหวัหนาทวัร  
 
อัตราคาบริการรวม คาตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง–กรุงเทพฯ ไปกลับพรอมที่พกั2คืน พกั
หองละ 2-3ทาน  อาหารทวัร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานทีต่าง ๆ 
คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามคัคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก. คาประกันอุบตัิเหตตุาม
กรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความคุมครองเปนไปตามเงือ่นไขของ
บรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ** รวมคาภาษีสนามบินทกุแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตาม
รายการ   *คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน  
 



 

 

 

ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทวีี
ชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) คา
วีซาพาสปอรตตางดาว  นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิม่ 800บาท),คาทิปไกด คนขบัรถ ทานละ 
900บาท/ทริป/ทาน  สําหรับหัวหนาทวัรแลวแตความประทบัใจในการบริการ  ราคาทัวรไมรวมคาวี
ซา  
 
 เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ  5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลอืกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วนัลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรอืยกเลิกการเดินทาง)   
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายกุารใชงานไมตํา่กวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวนัเดินทางไป-กลับ  
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสง
พรอมยอดคงเหลอื 
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด เมื่อทานตกลง
จองทวัรโดยจายเงินมัดจาํ หรือ คาทัวรทัง้หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิ การเดินทาง หรือ เลื่อน
การเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น 
  
หมายเหต ุ
กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทาํการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบรษัิทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน
ยอมรับเงื่อนไขของบรษัิทแลว 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยจะแจงใหกบัทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  



 

 

 

2) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไมสามารถ
แกไขได  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอ
จลาจล การปฏวิติั อุบัติเหต ุและอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจดั หรือ คาใชจายเพิ่มเติม
ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทาํราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตตุาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มกีารปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลงิที่ทางสายการบิน
อาจจะมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมกีารถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามทีจ่องระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู
จัดถอืวาผูทองเที่ยวสละสทิธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจาก
คาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจดัเปนตัวแทนนายหนา 
ผูจัดไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงือ่นไข   
6) กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานทีใ่หบริการ ผูจดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถ
ที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลกูคา แตจะไมคืนเงินใหสาํหรับคาบริการน้ัน ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่ริษัทไดทาํไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการ
เดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ไป)  
7) มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทําที่สอ
ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏเิสธใน
กรณีอ่ืน ๆ  
 



 

 

 

 


