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ทองเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบาง
นาน – หวยโกน – ลองเรือแมนํ้าโขง – หลวงพระบาง – นาน
3 วัน 2 คืน (ไปเรือ กลับ เรือ)

วันแรก น่ าน – ห้ วยโก๋ น – เมืองเงิน – หงสา – ล่ องเรือแม่ นํา* โขง – หลวงพระบาง
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋ น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จากนั$นนําคณะผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้า-ออก เมืองไทยและลาวเรี ยบร้อยแล้ว ออกเดินทางจากนํ$าเงิน เมืองเงิน โดยรถตูป้ รับอากาศท้องถิ0น
ผ่านเมืองหงสา เพื0อขึ$นเรื อล่องแม่น$ าํ โขงที0ท่าเรื อปากห้วยแคนระยะทางประมาณ 50 กม.
09.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเรื อปากหฟ้ วยแคน นําคณะลงเรื อล่องแม่น$ าํ โขง หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นําคณะออกเดินทางล่องแม่น$ าํ โขง ลงใต้สู่ เมืองหลวงพระบาง พร้อมชมบรรยากาศสองฝั0งแม่น$ าํ โขง และสนุก
สนานกับกิจกรรมบนเรื อมากมาย อาทิ ร้องเพลง คาราโอเกะฯ ตามอัธยาศัย
12.00 น. บริ การอาหารมื$อเที0ยง (มื$อที01) บนเรื อ ท่ามกลางบรรยากาศสองฝั0งโขง
15.30 น. แวะชมถํ$าติ0ง ซึ0 งเป็ นถํ$าที0เกิดจากธรรมชาติ ที0มีตาํ นานเล่าขานกันว่าเป็ นถํ$าที0มีความศักดิBสิทธิB อีกที0หนึ0ง และชม
พระพุทธรู ปไม้แกะสลักหลายร้อยองค์ซ0 ึ งชาวเรื อนํามาไว้ในถํ$า
17.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง นําท่านเข้าเช็คอินที0โรงแรมพิไลลักษณ์ ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
18.00 น. หลังจากที0พกั ผ่อนและหายเหนื0อยจากการเดินทางเรี ยบร้อยแล้ว บริ การอาหารเย็น (มื$อที02) ณ ร้านอาหาร
จากนั$นนําท่านเที0ยวชมตลาดคํ0า Night market เริ0 มตั$งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพื$นเมืองอาทิ เช่น
ชาวลาวสู ง ลาวเทิ0ง ลาวม้ง และชาวหลวงพระบางเอง จะนําเอาสิ นค้าพื$นเมือง ไม่วา่ จะเป็ นผ้าปั ก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง
ผ้าซิ0 น เครื0 องเงิน ไม้แกะสลัก และสิ นค้าอื0น ๆ อีกมากมาย วางจําหน่ายตามริ มถนน จากนั$นได้เวลากลับสู่ ที0พกั
หรื อจากเลือกท่องราตรี เมืองหลวงพระบาง เต้นรําบาสโลบ ตามอัธยาศัย
วันทีส- อง ตักบาตรข้ าวเหนียว – พระราชวัง – วัดเชี ยงทอง – วัดวิชุน – บ้ านผานม – นํา* ตกตาดกวางสี – พระธาตุภูสี
06.00 น. ตื0นรับอากาศบริ สุทธิB ยามเช้า พาทุกท่านร่ วมทําบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนี ยว ซึ0 งทุก ๆ เช้าของวันใหม่ ใน
หลวงพระบางจะมีพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกเดินบิณฑบาต เป็ นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยรู ป
ซึ0 งเป็ นภาพที0หาดูได้ไม่ง่ายนัก และข้าวที0ใส่ บาตรนั$น จะต้องเป็ นข้าวเหนียวสี ขาวเท่านั$น ส่ วนอาหารหรื อ
กับข้าว จะไม่ใส่ กนั เพราะชาวบ้านเขาจะนําไปถวายที0วดั เอง จากนั$นนําคณะเที0ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง
ชมวิถีชีวติ ยามเช้าของชาวหลวงพระบาง และอิสระ ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที0หลายคนบอกว่าอร่ อยที0สุด
ของหลวงพระบาง เป็ นที0ข$ ึนชื0อของนักท่องเที0ยวทั$งชาวไทยและต่างประเทศ
08.30 น. จากนั$นบริ การอาหารเช้า (มื$อที03) ณ ห้องอาหารโรงแรมที0พกั
09.30 น. นําท่านชมชมพระราชวังเจ้ามหาชีวติ สร้างขึ$นเมื0อปี ค.ศ. 1904 ก่อนที0เจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงค์จะขึ$นครองราชย์
สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั0งเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็ นฝรั0งเศสและลาว มี
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หลังคายอดปราสาทเป็ นศิลปะลาวล้านช้าง จึงถูกเปรี ยบเปรยว่าเป็ นลักษณะฝรั0งสวมชฎาและต่อมาเมื0อรัฐบาล
ลาวถูกเปลี0ยนแปลงการปกครอง สถานที0แห่งนี$ จึงถูกเปลี0ยนให้เป็ นพิพิธภัณฑ์วงั เจ้ามหาชีวิตศรี แทน ภายใน
ประกอบด้วยห้องที0 1. เป็ นห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางพุทธรู ปทองสําริ ดสกุล
ช่างลาวโบราณ ห้องที0 2. เป็ นห้องพิธีหรื อห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี0ยวกับวิถีชีวติ ชาวลาวโดย
ช่างฝี มือชาวฝรั0งเศสเมื0อปี ค.ศ. 1930 ห้องที0 3. เป็ นห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพื$นสี ทอง เป็ นห้องที0เจ้าหา
ชีวติ ศรี สว่างวงค์ เตรี ยมไว้เพื0อทําพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลี0ยนแปลงการปกครองเสี ยก่อน
10.30 น. นําคณะชมวัดเชียงทอง เป็ นวัดหลวงคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช
ก่อนหน้าที0จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทร์ วัดนี$ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวติ ศรี สว่างวัฒนา กษัตริ ยอ์ งค์
สุ ดท้ายของลาว และยังใช้เป็ นที0เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงค์ จากนั$นชมวัดวิชุน ซึ0 งเป็ นวัดที0มหาเจ้าชีวติ
วิชุนราชโปรดสร้างขึ$นเมื0อ ปี ค.ศ. 1503 เป็ นวัดที0มีความแปลกจากวัดอื0น ๆ ในหลวงพระบางตรงที0มีเจดียพ์ ระ
ประทุม หรื อพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุเจดียร์ ู ปโค้ง ที0คนลาวเรี ยกว่าพระธาตุหมากโม (แตงโม) เพราะมี
ลักษณะรู ปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ0 ง ที0พระนางพันตีนเชียง พระมหาอัครมเหสี โปรดให้สร้างขึ$นเมื0อปี ค.ศ.
1514 แต่ถึงปี ค.ศ. 1914 พระธาตุหมากโม ได้พงั ทลายลงบางส่ วน เจ้ามหาชีวติ สว่างวงค์ และชาวหลวงพระบาง
จึงร่ วมกันบูรณะพระธาตุแห่งนี$ จากการซ่อมแซมครั$งนั$นได้พบวัตถุมีค่ามากมาย อาทิเช่น พระพุทธรู ปทองคํา
เงิน และทองคําสําริ ด พระพุทธรู ปแกะสลัก และอัญมณี รวมทั$งวัตถุทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
12.00 น. รับประทานอาหารเที0ยง (มื$อที04) ณ ร้านอาหารป่ ากล้วยมีชยั
13.00 น. เที0ยวชมบ้านผานม ซึ0 งเป็ นชุมชนไทลื$อ ที0มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในหมู่บา้ นเล่าว่าเจ้ามหาชีวติ
แห่งล้านนา ได้สู่ขอนางผมหอม ธิ ดากษัตริ ยแ์ ห่ งเมืองเชียงรุ ้ง ( สิ บสองปั นนา ) มาเป็ นพระชายา มีบริ วารบ่าว
ไพร่ ติดตามรับใช้เป็ นข้าราชบริ พารในราชสํานักสื บต่อกันมา 10 ชัว0 อายุคน จนมีจาํ นวนคนเพิ0มขึ$น เจ้ามหาชีวติ
จึงมีรับสั0งให้ออกมาตั$งบ้านเรื อนอยูร่ อบนอกราชวัง โดยแห่งแรกอยูท่ ี0บา้ นเวียงนาคํา และบ้านนาอ้อมดอย
ต่อมาได้อพยพมาอยูท่ ี0บา้ นผานมแห่งนี$ ปั จจุบนั มีประชากรราว 200 หลังคาเรื อน หญิงชาวไทลื$อที0เคยทอผ้า
ถวายเจ้ามหาชีวติ มาก่อน ทําให้บา้ นบ้านผานมมีชื0อเสี ยงในเรื0 องความประณี ตและสวยงามมาก จึงมีการตั$งศูนย์
หัตถกรรมสิ นค้ารวมทั$งมีการสาธิ ตการทอผ้าด้วยทั$งแบบย่ามและกระเป๋ าเสื$ อต่าง ๆ
14.00 น. นําทุกท่านออกเดินทางไปเที0ยว นํ$าตกกวางสี เป็ นนํ$าตกที0มีความสวยงามมาก มีความสู งถึง 70 เมตร มี 2 ชั$น
บางช่วงมีสายนํ$าไหลตามผาคล้ายม่าน เนื0 องจากเป็ นนํ$าตกหิ นปูนจึงทําให้น$ าํ ที0ตกลงมามีสีใส และมีสีเขียวมรกต
16.00 น. นําท่านจากนั$นนําท่านขึ$นเที0ยว ยอดภูสี นมัสการพระธาตุพสู ี ยอดเขาภูสีมีความสู งประมาณ 150 เมตร ทางขึ$น
เป็ นบันไดจํานวน 328 ขั$น ตลอดสองข้างทางร่ มรื0 นไปด้วยดอกจําปา หรื อดอกลัน0 ทม ซึ0 งเป็ นดอกไม้ประจําชาติ
ลาว และยอดเขาแห่งนี$ท่านยังสามารถมองเห็นวิวทัศนียภ์ าพของเมืองหลวงพระบางได้รอบด้าน
17.00 น. เที0ยวตลาดคํ0า Night market อีกครั$งสําหรับท่านที0ยงั ไม่ได้ของฝากจากเมืองหลวงพระบาง
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18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื$อที05) ณ ร้านอาหารมีชยั ผล ในบรรยากาศประเพณี บายศรี สู่ขวัญสําหรับนักท่องเที0ยว
ที0มาเยือนเมืองหลวงพระบาง
20.00 น. สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางกลับสู่ โรงแรมที0พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส- าม หลวงพระบาง – ปากห้ วยแคน – หงสา – เมืองเงิน – ห้ วยโก๋ น – น่ าน
07.00 น. อรุ ณสวัสดิBตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื$อที06) ณ โรงแรมที0พกั จากนั$นเก็บสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
08.00 น. นําคณะออกเดินทางไปยังท่าเรื อเพื0อล่องเรื อกลับ บนเรื อ ล่องเรื อทวนกระแสนํ$า กลับทางเดิม กลับเมืองหงสาขึ$น
เรื อลําเดิม สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ พร้อมชมความงามของสายนํ$าโขง ซึ มซับบรรยากาศและธะรมชาติอนั
งดงามก่อนเดินทางกลับ
13.00 น. ในระหว่างเดินทางกลับ รับประทานอาหารเที0ยงบนเรื อ (มื$อที07) จนถึงปากห้วยแคน จากนั$นเปลี0ยนเป็ นรถตูป้ รับ
อากาศเพื0อออกเดินทางสู่ ด่านชายแดนด่านห้วยโก๋ น ประเทศไทย
15.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สปป.ลาวที0ด่านนํ$าเงินเรี ยบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่ ด่านห้วยโก๋ น
15.30 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทยเรี ยบร้อยแล้ว ตรวจเช็คสัมภาระ เจ้าหน้าที0อาํ ลาคณะ คณะเดินทางกลับสู่ ลาํ เนา
*********************************************************************************

อัตราคาบริการ
สํ าหรับ 35 ท่ านขึนไป ท่ านละ 7,900 บาท
พักเดียวเพิม 1,200 บาท
อัตรานี้รวม
ยานพาหนะรับ – ส่ ง ตามที0ระบุในรายการ
ค่าเรื อล่องแม่น$ าํ โขงหลวงพระบาง
ค่าทีพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน, อาหาร 8 มื%อ
ค่าเข้าชมสถานทีตามระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ0นและทัวร์ ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงิน
1,000,000 (ตามเงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไมรวม
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % (กรณี ออกบิลกํากับภาษี)
ภาษีมูลค่าเพิม 7 % (กรณี ออกบิลกํากับภาษี)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และ คนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ค่าเครื0 องดื0มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าข้าวเหนียวใส่ บาตรตอนเช้า

เ ี ยงราย สไมล ทัวร
CHIANGRAI SMILE TOUR
600/10 หมู่ 8 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่ สาย เชียงราย 57130
www.chiangraismile.com โทร.089-1928020,089-9977550
Licence no. 21/0461

E-mail.chiangraismiletour@hotmail.co.th,chiangraismiletour@gmail.com

เอกสารการเดินทาง
ส่ งหน้าสําเนาหนังสื อเดินทาง PASSPORT ทีมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง 30 วัน
หากไม่มี PASSPORT ท่านสามารถใช้สาํ เนาบัตรประชาชน 2 ชุด ซึ งมีค่าใช้จ่ายเพิมท่านละ 500 บาท

การ ําระเงิน
ชื อบัญชี : เชี ยงราย สไมล์ ทัวร์ ธนาคารกสิ กรไทย สาขาแม่ สาย 2 ประเภทออมทรัพย์ เลขที 672-2-02654-1
1. สํารองทีนังก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชําระมัดจํา 50 % ส่ วนทีค้างชําระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 5 วัน หัก 50 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 3 วัน บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ< ไม่คืนเงินมัดจําทั%งหมด
หมายเหตุ
- บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิB ที0จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที0เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ปั ญหาทางการเมือง, การจลาจล หรื อสิ0 งของ
สู ญหายตามสถานที0ต่าง ๆ ที0เกิดเหนื ออํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
- บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิB ที0จะเปลี0ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั$งนี$ทางบริ ษทั ฯ
จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
่ บั
- คณะผูจ้ ดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั$งสิ$ น หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั$งนี$ ข$ ึนอยูก
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที0ตรวจคนเข้าออกเมืองนั$นๆเป็ นสําคัญ
*******************************************************************************

