
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 18266 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 



 

 

เปิดโลกทีไ่รพ้รมแดน ดา่นบา้นฮวก-ปากมอ่น อ าเภอภซูาง จงัหวดัพะเยา ประตสููอ่นิโดจนี 

(GATEWAY INDOCHINA) เป็นอ ำเภอหนึง่ของจังหวดัพะเยำ ทีอ่ยูท่ำงภำคเหนอืของประเทศไทย มอีำณำ

เขตตดิตอ่กับบำ้นปำกมอ่น เมอืงคอบ เขตเศรษฐกจิพเิศษเชยีงฮอ่น – หงสำ  แขวงไชยะบรุ ี สปป.ลำว เป็น

เสน้ทำงทีไ่ปเมอืง มรดกโลกหลวงพระบาง ใกลท้ีส่ดุ สำมำรถไปไดห้ลำยเสน้ทำง อำท ิเสน้ทางที ่1 จำกบำ้นฮ

วก-ปำกมอ่น-เมอืงคอบ-ปำกคอบ-ลอ่งเรอืน ้ำโขง-บำ้นกอ้นตืน่-ปำกแคน-ปำกแบง่-บำ้นดอนใหม-่หลวงพระบำง 

เสน้ทางที ่ 2  บำ้นฮวก-ปำกมอ่น-เมอืงคอบ-เมอืงเชยีงฮอ่น-ปำกแคน-ลอ่งเรอืน ้ำโขง-ปำกแบง่-บำ้นดอนใหม-่

หลวงพระบำง เสน้ทางที ่ 3 บำ้นฮวก-ปำกมอ่น-เมอืงคอบ-เมอืงเชยีงฮอ่น เสน้ทำงมำบรรจบกับทำงทีจ่ะไป ปำก

แคน-เมอืงเงนิ-หงสำ-ไชยะบรุ-ีเมอืงนำน-เชยีงเงนิ-หลวงพระบำง นอกจำกนี ้ดา่นบา้นฮวก-ปากมอ่น เมอืง 

 

 

พะเยา ชำยแดนแหง่นีย้ังเป็นจดุเชือ่มโยงสูป่ระเทศอนุภมูภิำคลุม่น ้ำโขง ซึง่มถีนนเชือ่มโยงไปยังเมอืงตำ่งๆ ของ 

สปป.ลำว และมณฑลยนูำน ของจนี อำท ิเมอืงหลวงพระบำง เมอืงเชยีงรุง้(สบิสองปันนำ) เมอืงเดยีนเบยีนฟ ูและ

ฮำนอย(เวยีดนำม)  

หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພຣະບາງ) เป็นเมอืงเกำ่ของแขวงหลวงพระบำง ประเทศลำว อยูท่ำง

ภำคเหนอืของประเทศ ตวัเมอืงตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำโขงและแมน่ ้ำคำน ซึง่ไหลมำบรรจบกันบรเิวณนัน้เรยีกวำ่ ปำกคำน 

เป็นเมอืงทีอ่งคก์ำรยเูนสโกไดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย หลวงพระบำงเป็นเมอืงเกำ่แกเ่ป็นรำชธำนีแหง่แรกของ

อำณำจักรลำ้นชำ้ง สมัยแรกเริม่สถำปนำอำณำจักรลำ้นชำ้ง แตเ่ดมิมชีือ่วำ่ "เมอืงซวำ" (ออกเสยีงวำ่ ซวั) และเมือ่ 

พ.ศ. 1300 ขนุลอซึง่ถอืเป็นปฐมกษัตรยิล์ำวไดท้รงตัง้เมอืงซวำเป็นรำชธำนีของอำณำจักรลำ้นชำ้งและไดเ้ปลีย่น

ชือ่เมอืงใหมเ่ป็น "เชยีงทอง"หลวงพระบำงไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกดว้ยเหตผุล คอื มวีดัวำ

อำรำมเกำ่แกม่ำกมำย มบีำ้นเรอืนอันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิน ้ำโขงและน ้ำคำน ซึง่ไหลบรรจบกัน

ทำ่มกลำงธรรมชำตอิันงดงำม และชำวหลวงพระบำงมบีคุลกิทีย่ ิม้แยม้แจม่ใส เป็นมติร และมขีนบธรรมเนยีม

ประเพณีทีง่ดงำม ในขณะทีแ่หลง่มรดกโลกแหง่อืน่อำจไดข้ ึน้ทะเบยีนอยำ่งจ ำเพำะเจำะจงในโบรำณสถำน 

ธรรมชำต ิ แตห่ลวงพระบำงทัง้เมอืงไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกของมวลมนุษยชำตเิมือ่เดอืนธันวำคม พ.ศ. 

2538 และยังไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บกำรปกปักรักษำทีด่ทีีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ก าหนดการเดนิทาง     

 
 

 

 

 

 

 

 



 

บา้นฮวก - ปางมอญ -ปากคอบ - หลวงพระบาง (เรอื - รถ) 

เดอืน วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคา

ทารก 
พกัเดีย่ว
เพิม่ 

seat 
ไมม่รีาคาเด็ก 

ก.พ. - 63 
11-13 7,990.- 1500.- 4,000.- 90 

25-27 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

ม.ีค. - 63 
10-12 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

24-26 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

เม.ย. -63 
4-6 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

21-23 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

พ.ค. - 63 
2-4 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

19-21 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

ม.ิย. -63 
9-11 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

23-25 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

ก.ค. - 63 
5-7 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

21-23 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

ส.ค. -63 
4-6 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

18-20 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

ก.ย. - 63 
8-10 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

22-24 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

ต.ค. -63 
6-8 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

27-29 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

พ.ย. - 63 
3-5 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

17-19 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

ธ.ค. -63 
8-10 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

22-24 8,990.- 1500.- 4,000.- 90 

 

 

 

 

 

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมำย ณ ปัม้ ปตท.ภซูาง  น ำทำ่นรับประทำนอำหำรเชำ้ บรกิำรทำ่นดว้ย 

ขำ้วตม้หม ูพรอ้มดว้ย กำแฟ โอวลัตนิ น ้ำเตำ้หู ้ปลำทอ่งโก ๋(มือ้ที ่1) จากน ัน้ออกเดนิทางสูจ่ดุ

ผา่นแดนถาวร บา้นฮวก โดยรถสองแถวประมาณ 20 นาท ี

07.30 น.  คณะเดนิทำงถงึ จดุผา่นแดนถาวรบา้นฮวก อ าเภอภซูาง จงัหวดัพะเยา เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรตรวจ

เอกสำรคนเขำ้เมอืงและดำ่นศลุกำกรไทย-ลำว จดุผอ่นปรนแหง่นีไ้ดรั้บกำรยกระดับใหเ้ป็นดำ่น

พรมแดนสำกล ออกเดนิทำงสูแ่ขวงไชยะบรุ ี โดยผำ่น เมอืงปากคอบ ตอ้นรับทำ่นดว้ยเรอืส ำรำญ

สญัชำตลิำวชือ่เรอื MK Sunset Cruise ความจ ุ 90 ทีน่ ัง่ เป็นเรอืล ำเดยีวของลำวทีม่คีวำม

สะดวกสบำย 2 ชัน้ ทำ่นสำมำรถเลอืกขึน้ไปชมววิทวิทัศนส์องฝ่ังโขงในบรรยำกำศ 360 องศำ สดู

อำกำศไดอ้ยำ่งเต็มปอด เรอืจะเริม่ลอ่งไปอยำ่งชำ้ๆ สบำยๆ มุง่หนำ้สูเ่มอืงหลวงพระบำง ใชเ้วลำ

ประมำณ 10 ชัว่โมง ชมบรรยำกำศ 2 ฝ่ังโขงมโีขดหนิเรยีงรำยไวต้อ้นรับแขกผูม้ำเยอืน และ

ธรรมชำตทิีแ่ตง่แตม้ไวอ้ยำ่งกลมกลนืกับขนุเขำ และป่ำทีย่ังคงควำมสมบรูณ์ ชมววิทวิทัศนท์ี่

สวยงำมสองฟำกฝ่ังโขง เรอืลอ่งผา่นบา้นกอ้นตืน่ ซึง่เป็นหมูบ่ำ้นชำวไตลือ้ ผำ่นปำกแคน และ

ปำกแบง่ แขวงอดุมไช บำ้นทำ่ชว่ง 

 

 

 

วนัแรก   : ปัม้ ปตท.ภซูาง - จดุผา่นแดนถาวรบา้นฮวก – เมอืงปากคอบ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ 

                โขงโดยเรอื MK Sunset Cruise  - หลวงพระบาง (B/L/D) 

                 ใหม ่– หลวงพระบาง                                                                     (B/L/D) 
 

 

 



 

 
 

 หลังจำกนัน้อสิระใหท้ำ่นพักผอ่นบนเรอื หรอืจะนวดผอ่นคลำยกลำ้มเนือ้ ทำงเรอืมพีนักงำนนวด 

                   สำวชำวลำว คอยบรกิำรทำ่นในรำคำเป็นกันเอง มทัีง้นวดน ้ำมัน นวดครมี อะโรมำ นวดเทำ้ นวด 

ศรีษะ หรอืนวดทัง้ตัว ดว้ยมำตรฐำนของรำ้นนวด MK หลวงพระบำง หรอืจะสนุกสำนกับกำรรอ้ง 

เพลงคำรำโอเกะ ก็ไดต้ำมอัธยำศัย  

เทีย่ง  อาหารกลางวนั : บรกิารบฟุเฟ่ตอ์าหารบนเรอื และผลไม ้(มือ้ที ่2) 

บา่ย อสิระเพลดิเพลนิกับบรรยำกำศทีบ่รสิทุธิ ์ชมวถิชีวีติชำวบำ้นทอ้งถิน่สองฝ่ังโขง พรอ้มกับชม

ทวิทัศนแ์ละสำยน ้ำโขงทีส่วยงำม  

 

17.00 น. บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่3) พรอ้มชม Sunset ลับขอบฟ้ำถงึ 2 ครัง้ในเย็นเดยีวกัน คอืครัง้แรกจะ

เป็นภำพบรรยำกำศพระอำทติยอ์ัสดงลับขอบภเูขำเป็นภำพทีส่วยงำมมำก และอกี 15 นำท ีเรอืแลน่

เขำ้โคง้ไดอ้งศำ ทำ่นก็จะเห็นพระอำทติยต์กลับขอบฟ้ำลงทีแ่มน่ ้ำโขง สวยสดุๆ ทีท่ำ่นจะประทับใจ

มริูเ้ลอืน มือ้นีบ้รกิำรทำ่นดว้ย สเตก๊ปลาแซลมอนหรอืสเตก๊เนือ้กระทะรอ้น  รสชำตลิะมนุลิน้ 

อรอ่ย เลศิหร ู

พรอ้มบรกิำรทกุทำ่นดว้ยเบยีรล์าวไมอ่ ัน้   ทำ่มกลำงบรรยำกำศสดุโรแมนตกิสองฝ่ังแมน่ ้ำโขง   

19.00 น. เดนิทำงถงึทำ่เรอืเมอืงหลวงพระบำง  เมอืงหลวงพระบาง อดตีรำชธำนขีองอำณำจักรลำ้นชำ้ง 
เกอืบ 200 ปีเดมิชือ่ นครศรสีตันำคนหตุ ปัจจบุันเป็น 1 ใน 17 แขวงของประเทศลำว หลังจำกนัน้ 
น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก อสิระพักผอ่นตำมอัธยำศัย 
น ำท่ำนเขำ้สู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Muangthong Boutique Hotel /Parasone Blance 
resort หรอื 12 ปนันารสีอรท์ เทยีบเทา่ 4 ดาว 



 

หลังจำกนัน้น ำทำ่นไปชอ้ปป้ิงทีต่ลำดมดื (Night market) เป็นถนนคนเดนิตอนเย็นตัง้แตเ่วลำ 5

โมงเย็น ถงึประมำณ 4 ทุม่ ก็จะมชีำวลำวสงู ลำวเทิง่ ลำวมง้ แมแ้ตช่ำวหลวงพระบำงเองก็จะน ำ

สนิคำ้พืน้เมอืงไมว่ำ่จะ เป็นผำ้ปัก ผำ้ทอมอื ผำ้นุ่ง ผำ้ซิน้เครือ่งเงนิ เครือ่งไม ้สนิคำ้มำกมำยถกูวำง

อยูบ่นถนนและรมิทำงเดนิตัง้แตห่นำ้พระรำชวงัจนสดุหัวถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.30 น. อรณุสวสัดิย์ำมเชำ้ รว่มท าบญุตกับาตรขา้วเหนยีว ร่วมกับชำวเมอืงหลวงพระบำงทีเ่ป็นประเพณีมำ

แตด่ั่งเดมิ โดยสะทอ้นถงึชวีติของสังคมอันสงบสขุควำมเลือ่มใสศรัทธำ ทีม่ตีอ่พระพทุธศำสนำทีห่ยั่ง 

รำกลกึลงในวัฒนธรรมของชำวลำ้นชำ้ง โดยมพีระสงฆนั์บรอ้ยๆ รูปเดนิบณิฑบำตเป็นแถวยำวไปตำม 

เสน้ทำงหนำ้วดั ถอืเป็นโอกำสดทีีท่ำ่นจะไดร้ว่มท ำบญุกับพีน่อ้งชำวหลวงพระบำง (ไมร่วมในบรกิำร

ทัวร)์ เดนิชม ตลาดเชา้ ของชำวหลวงพระบำง ซึง่เป็นตลำดสดใหท้ำ่นเลอืกซือ้อำหำรพืน้เมอืงและชม 

ของป่ำซึง่ของป่ำบำงชนดิก็แปลกตำและเป็นทีส่นใจของเหลำ่นักทอ่งเทีย่วผูม้ำเยอืน หรอืจะแวะชมิ

กำแฟรำ้นดัง ประชำนยิม ก็ไดร้ำคำกันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

 

 

 

วนัทีส่อง   : ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลาดเชา้ – พระราชวงัเจา้ชวีติ – บา้นซา่งไห  – ถ า้ 
                ต ิง่ – รา้นออกพบตก – น า้ตกตาดกวงส ี– พระธาตพุสู ี               (B/L/D) 

 



 

 

  ชม พระราชวงัหลวง ของเจำ้มหำชวีติลำว ที ่พระราชวงัเจา้ชวีติ (Royal Palace Museum) 

สรำ้งขึน้ปี ค.ศ.1904 กอ่นทีเ่จำ้มหำชวีติศรสีวำ่งวงศจ์ะขึน้ครองรำชยส์มบตั ิ1 ปี ไดรั้บกำรออกแบบ

โดยสถำปนกิชำวฝร่ังเศส เป็นอำคำรชัน้เดยีวยกพืน้สงูแบบฝร่ังเศส แตม่กีำรผสมผสำนระหวำ่ง

ควำมเป็นฝร่ังเศสและลำวหลังคำยอดปรำสำทเป็นศลิปะลำวลำ้นชำ้งทีน่ีจ้งึถกูเปรยีบเปรยวำ่เป็น

ลักษณะของฝร่ังสวมชฎำ  

 เจำ้มหำชวีติศรสีวำ่งวงศป์ระทับอยูท่ีน่ีจ้นสิน้พระชนมต์อ่มำเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงกำรปกครองจงึถกู

เปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภัณฑว์ังเจำ้มหำชวีติแทน และยังเป็นทีป่ระดษิฐำน พระบำง พระคูบ่ำ้นคูเ่มอืงอัน

ศักดิส์ทิธิท์ีช่ำวลำวเคำรพสกักำระ พระบำง เป็นพระพทุธรปูปำงประทับยนืปำงประทำนอภัย ทัง้สอง

พระหัตถ ์ หรอืปำงหำ้มสมทุร เป็นศลิปะสมัยขอมหลังบำยน และในหอพระนีย้ังมพีระพทุธนำคปรก 

สลักศลิำอกีสีอ่งคแ์ละยังมกีลองโบรำณอยูด่ว้ย 

จำกนัน้น ำคณะ ออกเดนิทางสูเ่มอืงปากอ ู โดยรถตูป้รบัอากาศ น ำชมวถิชีวีติของชำวลำวที ่

บา้นซา่งไห(Sanghai) ตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำโขง เป็นหมูบ่ำ้นทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งกำรตม้เหลำ้ขำว หรอืที่

ชำวตำ่งประเทศเรยีกกันวำ่ “เหลำ้ลำว (Lau Lao)” แทบทกุหลังคำเรอืนจะมกีำรตม้เหลำ้ อันเป็น

เอกลกัษณ์เดน่ๆ และเป็นอำชพีหลักของหมูบ่ำ้นซำ่งไห นอกจำกจะใหท้ำ่นไดช้มกรรมวธิกีำรตม้

เหลำ้แลว้ยังมสีนิคำ้ทีเ่ป็นเหลำ้หมักอกีมำกมำย อำทเิชน่ เหลำ้ดองแมงป่อง เหลำ้ดองง ูจะซือ้เป็น

ของฝำกก็ไดน้อกจำกจะมเีหลำ้ตม้แลว้ยังมกีำรทอผำ้ เครือ่งเงนิและของทีร่ะลกึของชำวเขำเผำ่

แมว้เยำ้ วำงจ ำหน่ำยอกีดว้ย น ำชม ถ า้ต ิง่ ตัง้อยูใ่นภเูขำลกูใหญต่ระหงำ่นอยูร่มิน ้ำโขง เป็น

ลักษณะถ ้ำรมิหนำ้ผำมโีพรงถ ้ำตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ยเล็กนอ้ย เดมิมพีระพทุธรปูทอง เงนิ นำก 

ปัจจบุันเหลอืแตพ่ระพทุธรปูไมจ้ ำนวนนับพันองค ์ ในอดตีเจำ้มหำชวีติแหง่หลวงพระบำง ตอ้งไป

สกักำรบชูำพระพทุธรปูในถ ้ำ โดยเฉพำะชว่งปีใหมล่ำว ทัง้เจำ้มหำชวีติ ขำ้รำชบรพิำร พระสงฆ ์

ประชำชนท่ัวไปจะเดนิทำงไปสรงน ้ำพระพทุธรปูทีถ่ ้ำติง่บนและถ ้ำติง่ลำ่ง  

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เรอืแพ (มือ้ที ่

5) ชมบรรยำกำศ ควำมงำมสองฝ่ังโขง ชมิสม้ต ำลำวที่ข ึน้

ชือ่ของเมอืงปำกอ ูเลยมสีมญำนำมสม้ต าปากอ ู

จากน ัน้ เดนิทางกลบัสูเ่มอืงหลวงพระบาง 

บา่ย  น ำทำ่นพักเบรคชว่งบำ่ยดว้ยบรกิำร Afternoon Tea (มือ้

ที ่6)จำกรำ้นกำแฟ ออกพบตก ชือ่ดัง 

รมิแมน่ ้ำโขง หรอืบรรยำกำศสดุชลิล ์พรอ้มขึน้ชมบำ้นตน้ไม ้

ชมววิเมอืงหลวงพระบำง พรอ้มชมิ 

กว๋ยเตีย๋วหลอดสดๆจำกสวน และ จอ๋ยหยอ่ หรอื ปอเป๊ียะลำว พรอ้มผักสดออแกนคิสดุอรอ่ย  

ระหวำ่งทำนของวำ่งท่ำนสำมำรถเดนิชมผลติภัณฑข์องชำวลำว ชำวเขำ ซึง่ทีน่ีเ่ป็นเสมอืนศนูยร์วม 

Otop และศนุยส์ำธติกำรยอ้มผำ้ ทอผำ้ เหมอืนกับศนุยศ์ลิปำชพีบำ้นเรำเรยีกวำ่ The Living  

Craft Centre ทีส่ ำคัญทีท่ำ่นตอ้งรูจั้กทีม่ำ ทีไ่ปของชือ่ ออกพบตก วำ่คอือะไร ควำมหมำยคอื 

ศนูยน์ีเ้ป็นควำมรว่มมอืระหวำ่ง เพือ่นถงึเพือ่นคอืชำวตะวนัตกชำวอังกฤษและชำวตะวนัออกชำวลำว 

ไดม้ำรว่มมอืกันสรำ้งศนูยน์ีม้ำตัง้แตปี่ 2000 ยีส่บิกวำ่ปีทีแ่ลว้ เพือ่สง่เสรมิอำชพีชำวลำว ชำวเขำได ้

มอีำชพีทีย่ั่งยนื   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจำกนัน้ น ำทำ่นชมควำมงดงำมของ น า้ตกตาดกวางส ี ซ ึง่หมำยถงึกวำงหนุ่ม น ้ำตกนีต้กจำก

เขำทีส่งู 70 เมตร สำมำรถถำ่ยภำพจำกดำ้นหนำ้ซึง่มสีะพำนพำดผำ่นสำยน ้ำทีต่กลงมำ ฉำกหลัง

คอืน ้ำตกหนิปนู สขีำวและน ้ำใสๆ บำงครัง้อำจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทัศนยีภ์ำพโดยรอบ

เป็นธรรมชำตใิหเ้หลำ่นักทอ่งเทีย่วไดศ้กึษำแมกไมพ้ชืพันธแ์ละยังมจีดุลงเลน่น ้ำตำมล ำธำรเล็กๆ 

บรเิวณดำ้นลำ่งของน ้ำตกทำ่นจะไดพ้บกับหมดี ำทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถำ่ยรปู นอกจำกควำมงำมของ

น ้ำตกแลว้ ยังหำซือ้ของทีร่ะลกึทีท่ำงเขำ้น ้ำตกไดอ้กีดว้ย  

 

 

เย็น  น ำทำ่นสกักำระ  พระธาตพุสู ีทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขำสงูถงึ 150 เมตร ใจกลำงของหลวงพระบำง พระ

ธำตอุงคน์ีเ้ป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ใครก็ตำมทีม่ำเยอืนเมอืงนีจ้ะตอ้งขึน้ไปบชูำพระธำต ุ ถำ้ไมไ่ด ้

ข ึน้ไปบชูำ ก็เหมอืนมำไมถ่งึเมอืงหลวงพระบำง โดยทำ่นตอ้งเดนิขึน้บันได 328 ขัน้ ขึน้สูพ่สู ี 

ตลอดทำงทีข่ ึน้นัน้ ทำ่นจะไมผ่ดิหวงัเพรำะสองขำ้งทำงรม่รืน่และหอมอบอวลไปดว้ย ดงดอก

จ ำปำลำวหลำกสสีนั  ทวิทัศนท์ีม่องจำกยอดพสูลีงมำนัน้ คอืภำพ พำโนรำมำของรำชธำนเีกำ่แก ่

รมิล ำน ้ำกวำ้งยำวสดุสำยตำ  ลอ้มรอบดว้ยทวิเขำสลับซบัซอ้นสมกับนำมทีว่ำ่ “บา้นผาเมอืงพ ู อู่

อารยธรรมลา้นชา้ง” 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร บรกิารดว้ยอาหารไทยตม้ย ากุง้ (ม ือ้ที ่ 7) รมิสระน ้ำ

บรรยำกำศชลิล์ๆ ที ่โรงแรมเมอืงทอง  พรอ้มดว้ยพธิบีายศรสีูข่วญั ตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง  

 

ผูม้าเยอืน ตามวถิชีาวลาว 

หลังจำกนัน้ น ำคณะเดนิเทีย่วชมตลาดยามค า่คนืหรอืถนนคนเดนิ(ตลาดไนทบ์ารซ์า่) อกีครัง้

หรอืจะไปพักผอ่นผับ(PUB) สไตล ์ลำว มใีหเ้ลอืกหลำยแหง่ คอื เมอืงซวัผับ เป็นผับเกำ่แก ่ดัง้เดมิ



ของเมอืงหลวงพระบำง เลน่เพลงไดทั้ง้เพลงเกำ่ เพลงโบรำณของไทย หรอืจะเป็นเพลงวยัรุน่

ปัจจบุันไดเ้พรำะมำก สนุกสนำนกับคนลำว เตน้บำสะลบ เหมำะกับผูใ้หญ ่ นอกจำกนัน้ก็ยังมอีกี

หลำยผับ ฟำเรนไฮท ์ / ยบูำร ์ / สตำรเ์บยีร ์ / กอไผ ่ /ฟลูมนู / วยัหวำน แบบ เลน่สด, เปิดเพลง 

เหมำะกับ วยัรุน่, ผูใ้หญ ่ วยัคะนอง  รำ้น จะปิดประมำณ เทีย่งคนื แตทั่ง้นี ้ ต ำรวจทอ่งเทีย่ว จะ

คุม้ครองนักทอ่งเทีย่วตำ่งประเทศถงึเวลำ 23.00 น.เทำ่นัน้ ถำ้เลยเวลำนีไ้ป ใหรั้บผดิชอบตัวเอง 

มว่นซืน่กันไดก้อ่นอ ำลำเมอืงหลวงพระบำง   สมควรแกเ่วลำเขำ้สูท่ีพั่ก   

 

 

 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม............... (ม ือ้ที ่8) เช็คเอำท์ เก็บสัมภำระ

พรอ้มออกเดนิทำง  

07.00 น.    สมควรแกเ่วลำเดนิทำงจำกเมอืงหลวงพระบำง  มุง่หนำ้สูด่ำ่นสำกลปำกมอ่น โดยใชเ้สน้ทำงหลวง

หมำยเลข 13 จำกเมอืงหลวงพระบำง ผำ่นเสน้ทำงตัดใหม ่เมอืงจอมเพชร – หงสำ ขบัลัดเลำะตำม

ไหลเ่ขำ ชมควำมยิง่ใหญข่องขนุเขำทีเ่ต็มไปดว้ยป่ำไมน้ำนำพันธุท์ีข่ ึน้ตำมธรรมชำต ิทีข่ ึน้เรยีงรำย

ทัง้สองขำ้งทำง กอ่นเขำ้สูเ่มอืงหงสำ เขตเศรษฐกจิพเิศษ ของ สปป.ลำว   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่.......เมอืงไชยะบรุ(ีม ือ้ที ่9) 

 น ำคณะเยีย่มชม วดัศรมีงคล น ำชมวหิำรทีเ่กำ่แก ่ทีม่สีถำปัตยกรรม คลำ้ยกับ หงสำ – อังวะ ทีม่ี
อำยุรำว 500 กวำ่ปี สันนษิฐำนวำ่ วหิำรแห่งนี้สรำ้งในสมัยที่มพีม่ำ ยกพลเขำ้มำตเีมอืงหลวงพระ
บำง วหิำรหลังนี้ อนุญำตใหเ้ขำ้ไดเ้ฉพำะสภุำพบรุุษ สว่นสภุำพสตรนัีน้ไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้ชมดำ้นใน 
ตำมควำมเชือ่โบรำณ วำ่เป็นทีอ่ยูข่องเหลำ่พญำนำค แตเ่มือ่ครัง้ทีส่มเด็จพระเทพฯ เสด็จมำเยอืนที่
กรงุหงสำ ในปี พ.ศ. 2537 พระองคท์่ำนเสด็จเขำ้ไปชมควำมงดงำมภำยในบรเิวณดำ้นในของวหิำร
หลังนี ้สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นนมัสกำร พระธาตเุชยีงลม ซึง่เป็นพระธำตทุีช่ำวลำว แหง่เมอืงเชยีง
ฮอน ใหก้ำรเคำรพนับถอืมำตัง้แตบ่รรพบรุษุ จำกนัน้ออกเดนิทำงตำมเสน้ทำง เมอืงเงนิ เขำ้สูเ่มอืง
คอบ ระหวำ่งเสน้ทำงนัน้ ท่ำนจะพบเห็นโบสถว์หิำร ของแต่ละหมู่บำ้น ที่มสีถำปัตยกรรมอันโดด
เด่น  โดยเฉพำะวหิำรทีส่รำ้งขึน้แบบศลิปะลำ้นนำ ผสมกับ ศลิปะลำ้นชำ้งหลวงพระบำง ทีม่คีวำม
ออ่นชอ้ยงดงำมยิง่นัก  

16.30 น. คณะเดนิทำงถงึดา่นสากลปากมอ่น เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรตรวจเอกสำรคนเขำ้เมอืง และศลุกำกรของ 
สปป.ลำว ณ ดำ่นพรมแดนปำกมอ่น – ภซูำง(บำ้นฮวก) จ.พะเยำ 

17.00 น. เดนิทำงถงึป้ัม ปตท.ภซูำง โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ มริูล้มื 

 ซือ่สตัย์  จรงิใจ หว่งใย เน้นบรกิาร คอืงานของเรา  

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
โดยค านงึถงึประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั 

 

หมายเหต ุ 

1. กรณีเร ิม่ตน้พะเยาหรอืเชยีงราย ตอ้งออกจากพะเยาหรอืเชยีงราย เวลา 05.00 น.ตรงไป ณ จดุ

นดัหมาย ปัม้ ปตท. เพิอ่รบัประทานอาหารเชา้ แลว้เดนิทางตอ่ไปยงับา้นฮวก     ราคาจะเพิม่คา่รถ

ไป - กลบั ทา่นละ 500 บาท   

2. กรณีเร ิม่ตน้ล าปางหรอืเชยีงใหม ่ตอ้งออกจากล าปางหรอืเชยีงใหมเ่วลา 01.00 น.ตรงไป ณ จดุ

นดัหมาย ปัม้ ปตท. เพิอ่รบัประทานอาหารเชา้ แลว้เดนิทางตอ่ไปยงับา้นฮวก     ราคาจะเพิม่คา่รถ

ไป - กลบั ทา่นละ 1000 บาท   

3. ทา่นทีต่อ้งการไปถงึกอ่นการเดนิทาง 1 คนื จะมโีรงแรม รสีอรท์ในอ.ภูซางและอ.เชยีงค าใหท้า่น
เลอืกพกัมากมาย ราคาต ัง้แตค่นืละ 400-700 บาท  หาดไูดใ้นเวบจองออนไลนท์ ัว่ไป หากทา่นไป
ถงึเร็วประมาณบา่ยสองโมง ทา่นสามารถพาสมาชกิไปสมัผสัวถิชีวีติชาวไทลือ้ อ.เชยีงค าไดท้ ี่
ศนูยว์ฒันธรรมไทลือ้วดัหยว่น เฮอืนไทลือ้บา้นแมแ่สงดา เฮอืนป้ามาล ีวดัพมา่ทีส่วยทีส่ดุใน
ประเทศไทยคอืวดันนัตาราม พระเจา้น ัง่ดนิอนัศกัด ิส์ทิธ ิข์องชาวเชยีงค า วดัพระธาตสุบแวน ตน้
จามจรุยีกัษ ์หาขอ้มลูโดยละเอยีดไดท้ี ่รวีวิ “เชยีงค า”อ าเภอนา่เทีย่ว ไดท้ ีล่ ิง้คน์ ี ้
https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/thaitravel/1379977 

 

วนัทีส่าม    วนัทีส่าม       : หลวงพระบาง – เมอืงจอมเพชร – เมอืงหงสา – เมอืงเงนิ – เมอืงคอบ   
                                  – ดา่นสากลปากมอ่น – จดุผา่นแดนถาวรบา้นฮวก อ าเภอภซูาง          (B/L/-) 
 

https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/thaitravel/1379977


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม  

 คำ่รถรับสง่ ตำมแตล่ะจดุทีร่ะบดุำ้นบน 

 คำ่รถตูป้รับอำกำศ VIP (หลวงพระบำง) น ำเทีย่วสถำนทีต่ำมรำยกำร น ำเทีย่วในตัวเมอืง, คำ่เขำ้ชมสถำนที ่

และคำ่อำหำรทกุมือ้ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 

 เรอืส ำรำญ MK SunSet Cruise จำกเมอืงปำกคอบสูเ่มอืงหลวงพระบำง 

 คำ่หอ้งพัก  (พักหอ้ง 2-3 ทำ่น) ระดับมำตรฐำน  2 คนื แลว้แตจ่ะเลอืกพักโรงแรมตำมอัธยำศัย 

 พธิบีำยศรสีูข่วญั ตำมแบบประเพณีของชำวลำว   

 หัวหนำ้ทัวรไ์ทย และไกดท์อ้งถิน่(พดูภำษำไทย) ทีม่คีวำมช ำนำญคอยดแูลทำ่นตลอดกำรเดนิทำง   

 คำ่เอกสำรและคำ่ธรรมเนยีมกำรทอ่งเทีย่ว ประเทศลำว (LNTA) 

 คำ่ธรรมเนยีมผำ่นแดนระหวำ่งประเทศไทย-ลำวและคำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีร่ะบใุนรำยกำร 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทีม่คีวำมช ำนำญ ดแูลตลอดเสน้ทำง 

 คำ่ประกันอบุัตเิหตกุำรเดนิทำง (Personal Accident) วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท, คำ่รักษำพยำบำล 

(Accident  Medical expense) วงเงนิทำ่นละ 500,000 บำท ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไข  และขอ้ตกลง 

 

 

 



 

 

อตัรานีไ้มร่วม  

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว, คำ่ใชจ้ำ่ยนอกเหนอืรำยกำรทีร่ะบ,ุ คำ่มนิบิำรภ์ำยในหอ้ง  

 คำ่วซีำ่เขำ้ประเทศ สปป.ลำว ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิทีไ่มใ่ชค่นไทย 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % (กรณีขอใบเสร็จรับเงนิ) 

 คำ่ขำ้วเหนยีวส ำหรับใสบ่ำตรตอนเชำ้ (ชุดละ 100 บาท บำงทำ่นก็ไมใ่สบ่ำตรครับ ตำมสะดวก)  

 คำ่ทปิ ไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ทา่นละ 1500 บาท เก็บพรอ้มคำ่ทัวร ์(สว่นหัวหนำ้ทัวรไ์ทยแลว้แตท่ำ่น

จะเห็นสมควร ขึน้กับกำรบรกิำรของพนักงำน) 

 

 
หมายเหต ุ

 บรกิำรน ้ำดืม่ ผำ้เย็น ตลอดกำรเดนิทำง 
 โปรแกรมอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยถอืประโยชนล์กูคำ้เป็นส ำคัญ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 ส ำรองทีน่ั่ง ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนั กอ่นเดนิทำง พรอ้มช ำระมัดจ ำทำ่นละ 5,000 บำท 

 สว่นทีเ่หลอืช ำระทัง้หมด 30 วนัท ำกำรกอ่นออกเดนิทำง 

 

การแจง้ยกเลกิ 

 กำรแจง้ยกเลกิ ภำยใน 20 วนักอ่นออกเดนิทำง เสยีคำ่บรกิำรทำ่นละ 5,000 บำท 

 กำรแจง้ยกเลกิ ภำยใน 15 วนักอ่นออกเดนิทำง เสยีคำ่บรกิำรทำ่นละ 50% ของรำคำทัวรทั์ง้หมด 

 กำรแจง้ยกเลกิ ภำยใน 10 วนักอ่นออกเดนิทำง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทัวรทั์ง้หมด 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทัวรไ์ดต้ำมควำมเหมำะสมหำกมเีหตุจ ำเป็น เนื่องจำกกำร

ยกเลกิของเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ สภำพอำกำศ กำรจรำจร กำรเมอืง หรอืดว้ยสำเหตอุืน่ๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 ได ้ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์และควำมปลอดภัยของทำ่นเป็นส ำคัญ และทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในกำรไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้เนือ่งจำกเหตกุำรณ์ดังกลำ่วบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรออกนอก

ประเทศหรอืหำ้มเขำ้ประเทศในกรณีทีท่่ำนถูกปฏเิสธมใิหผ้ำ่นขัน้ตอนพธิกีำรตรวจคนเขำ้-ออกนอกเมอืง จำก

เจำ้หนำ้ทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ อันเนือ่งมำจำกผูเ้ดนิทำงมสี ิง่ผดิกฎหมำย 

 เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง และควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสือ่มเสยี หรือดว้ยเหตุผลอื่นใดก็ตำมที่ทำ

เจำ้หนำ้ทีไ่ดพ้จิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทัวรทั์ง้หมด 

 โปรแกรมอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยถอืประโยชนล์กูคำ้เป็นส ำคัญ 
สิง่ทีค่วรเตรยีมไป : สมัภาระสว่นตวั เชน่ เส ือ้แขนยาวกนัลม, รองเทา้ผา้ใบ, หมวก, ยารกัษาโรค 

การเตรยีมเอกสารการเดนิทาง  หนังสอืเดนิทำง (พำสปอรต์) ทีเ่หลอือำยกุำรใชง้ำน เหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน  

 “ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 

 

 

 



 

 

 

 
 


