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นาท่ าน.. สู่ล้านช้างมรดกโลก ล่องเรือแม่น้าโขงสู่หลวงพระบาง ( ไปเรือ-กลับเรือ)

วันแรกของการเดิ นทาง เชียงราย - เชียงของ – ห้วยทราย - หลวงพระบาง
06.00 น.
คณะพร้อมกันทีจ่ ดุ นัดหมาย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั มิส แทรเวิล จากัด คอยต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถบัส
ปรับอากาศ ชัน้ หนึ่ง สู่ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย
07.00 น.
ถึงท่าเรือ นาคณะลงเรือใหญ่ทท่ี ่าเรือห้วยทราย นาท่านออกเดินทางล่องแม่น้ าโขง ลงใต้ผ่านบ้านปากทา ซึง่
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ าโขง กระทังถึ
่ งสุดชายแดนไทยทีผ่ าได เรือแล่นผ่านท่าเรือต่างๆ ชมทัศนียภ์ าพ
อันสวยงามของดอยผาตัง้ และภูชฟ้ี ้ าในแผ่นดินไทย เข้าสู่บา้ นปากทาและน้ าทาทีไ่ หลลงมาจากเมืองหลวง
น้าทา และเป็ นจุดตรวจเช็คเรือทีแ่ ล่นขึน้ -ลงในลาน้าโขงตอนบนของประเทศลาว จุดนี้ชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้าน
ท่าด่าน
12.00 น.
คณะเดินทางถึงด่านตรวจปากแบง บริการอาหารมือ้ เที่ยง (มือ้ ที1่ ) บนเรือ ท่ามกลางบรรยากาศทิวทัศน์
ั่
สองฝงโขง
17.00 น.
คณะเดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง นาท่านเข้าเช็คอินโรงแรมทีพ่ กั
18.00 น.
หลังจากทีพ่ กั ผ่อนและหายเหนื่อยจากการเดินทางเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารมือ้ เย็น (มือ้ ที่ 2) ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชมตลาดค่า ( Night market ) บริเวณนี้ทาง สปป.ลาว ได้จดั ให้เป็นถนนคนเดินตัง้ แต่
เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวบ้านพืน้ เมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง่ ลาวม้ง และชาวหลวงพระบางเอง
จะนาเอาสินค้าพืน้ เมือง เช่น ผ้าปกั ผ้าทอมือ ผ้านุ่ ง ผ้าซิน่ เครือ่ งเงิน ไม้แกะสลัก และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
วางจาหน่ ายตามริมถนน ตัง้ แต่หน้าพระราชวังจนสุดถนนเลยทีเดียว หรือจะเลือกท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง
ร่วมราวง เต้นบาสล๊อบ และนกเต็นซิว แบบชาวหลวงพระบางตามอัธยาศัย จากนัน้ ได้เวลากลับสู่ทพ่ี กั
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนี ยว - พระราชวังหลวง – วัดเชียงทอง - วัดวิ ชุนราช - น้าตกตาดกวางซี – หมู่บ้านผานม –
พระธาตุภสู ี
05:00 น.
ร่วมทาบุญตักบาตร ( ข้าวเหนียว ) ประเพณีดงั ้ เดิม ของชาวหลวงพระบาง มีพระสงฆ์หลายร้อย รูปจากวัดใน
เมืองหลวงพระบาง เดินบิณฑบาตเป็ นแถวยาว ไปตามเส้นทางทีม่ ปี ระชาชนผูค้ นตัง้ ใจมาทาบุญ ซึง่ เป็ นภาพ
ยามเช้าทีม่ ชี วี ติ ชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถชี วี ติ ของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมในศรัทธา ทีม่ ตี ่อ
พุทธศาสนา ทีห่ ยังรากลึ
่
กลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง จากนัน้ เทีย่ วชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง นา
ท่านชม ชิม กาแฟลาว ณ ร้านกาแฟ ประชานิยม บรรยากาศริมแม่น้าโขง
07:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั ( มือ้ ที่ 3)
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08:00 น.

12.00 น.

18:00 น.

วันที่สาม
06.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

นาคณะเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์พระราชวังหลวง สร้างในรูปแบบสถาปตั ยกรรมผสมผสานระหว่างฝรังเศสกั
่
บลาว ซึง่
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447 เพื่อเป็ นวังหลวงที่ประทับ ของเจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงศ์ ปจั จุบนั ได้เปลี่ยนเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์หลวงในปี พ.ศ. 2519 ชมเครื่องพระแสงทองคา เครื่องต้นส่วนพระองค์ ท่หี อด้านหน้ า เป็ น ที่
ประดิษฐานของ พระบาง ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์ (พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร) ของชาวลาว และยังเป็ น
ทีม่ าของชื่อเมืองหลวงพระบาง ตาม ชื่อของพระบาง (เดิมเมืองนี้ ชื่อเมืองซวา) ชมวัดเชียงทอง (อัญมณี
แห่งสถาปตั ยกรรมอาณาจักรล้านช้าง) ซึง่ เป็นพระอารามหลวง วัดคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางโดยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชโปรดให้สร้างขึน้ ในราวพ.ศ. 2102 – 2103 ลักษณะเด่น คือ พุทธสีมา รูmปดอกบัว ขนาด
ค่อนข้างใหญ่ปกั อยู่ โดยรอบ อาคารพุทธสีมา มีป้านลมทีอ่ ่อนช้อยลดหลันกั
่ น ตกแต่งด้วยงานประดับกระจกสี
ลงบนผนังอุโบสถบอกเล่าถึงนิทานพืน้ บ้านโบราณ เป็ นสิง่ เตือนใจแก่คนรุ่นหลังเทีย่ วชม วัดวิ ชุนราช (วัดพระ
ธาตุหมากโม) พระพุทธเจดียอ์ งค์ใหญ่รปู ทรงแปลกทีม่ รี ปู ทรงคล้าย แตงโม อายุประมาณ 500 ปี วัดเดียวที่
สามารถเดินรอบ องค์พระประธานในวิหาร
บริการอาหารกลางวัน เฝอ ( มือ้ ที่ 4 ) จากนัน้ พาคณะเดินทางไปเทีย่ วชมน้าตกตาดกวางซี น้าตกทีส่ วยงาม
จากนัน้ ออกเดินทางบ้านผานม หมูบ่ า้ นไทลือ้ เทีย่ วชม เลือกซือ้ สินค้าหัตถกรรมผ้าทอและเครื่องเงิน วัดพระ
ธาตุภสู ี นมัสการพระธาตุภูส ี พระธาตุมงิ่ เมือง ของชาวหลวงพระบางมีบนั ได 328 ขัน้ บนพระธาตุท่าน
สามารถชมทิวทัศน์ ทัศนียภาพ ความสวยงามของแม่น้ าคานที่ไหลมาบรรจบ กับแม่น้ าโขง ไหล่รอบเมือง
หลวงพระบาง และชมตลาดคา่ ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า( มือ้ ที่ 5) ร่วมพิธบี ายศรีส่ขู วัญ เพื่อเป็นสิรมิ งคลกับตนเอง ณ ร้านอาหาร พร้อมกับฟงั เพลง
จากฝีมอื บรรเลงของศิลปินล้านช้างด้วยพิณพาทย์วงหลวง และการแสดงศิลปะพืน้ บ้านของพีน่ ้องชาวหลวงพระ
บาง เข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม
หลวงพระบาง – บ้านช่างไห่ – ถา้ ติ่ ง - ปากแบง
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม (มือ้ ที่ 6) เตรียมตัวเดินทางจากหลวงพระบางโดยเรือสู่เมืองปากแบง
แวะเทีย่ วชมและซือ้ หาของฝากทีบ่ า้ นช่างไห่ เป็นหมูบ่ า้ นทีม่ ชี ่อื เสียงในการต้มเหล้าขาว หรือเหล้าลาว
นอกจากนัน้ ยังมีฝีมอื ในการทอผ้าและทาเครือ่ งเงิน ได้เวลาพอสมควร พาท่านล่องเรือแม่น้ าโขง สู่ถ้าติง่
ั ่ น้ าโขง พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (มือ้ ที่ 7)
ชมวิถชี วี ติ ของชาวลาวสองฝงแม่
ั่
ชมถ้าติง่ เป็ นถ้าทีเ่ กิดจากธรรมชาติ ตัง้ อยูฝ่ งตรงข้
ามกับบ้านปากอูในภูเขาลูกใหญ่ทต่ี ระหง่านอยูร่ มิ แม่น้ าโขง
ช่วงทีแ่ ม่น้าอูไหลลงสู่แม่น้าโขง ชาวบ้านเรียกกันว่า ผานางแอ่น ถ้าติง่ ประกอบด้วยถ้า 2 แห่ง ได้แก่ ถ้าติง่ เทิง่
(ถ้าติง่ บน) และถ้าติง่ ลุ่ม (ถ้าติง่ ล่าง) ในสมัยโบราณใช้เป็ นทีส่ กั การะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแถน
เทวดาผาติง่ แต่เมือ่ ศาสนาพุทธเข้ามาแทนที่ ถ้าติง่ จึงกลายเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ทางพุทธศาสนาของผูแ้ ก่
เฒ่า บอกว่าเจ้ามหาชีวติ แห่งหลวงพระบางต่างไปสักการะพระพุทธรูปในถ้าเป็นประเพณีทข่ี าดไม่ได้โดยช่วงปี
ใหม่หลังเสร็จงานบุญทีห่ ลวงพระบางแล้วประมาณ 2 – 3 วันพระองค์จะนาข้าราชบริพารชัน้ ผูใ้ หญ่พระสงฆ์
และประชาชนขึน้ ไปสรงน้ าพระ พุทธรูปทีถ่ ้าติง่ บนก่อนจึงลงมาทาพิธที ถ่ี ้าติง่ ล่างภายในถ้า มีการค้นพบพระ
พุทธรูปทีส่ ร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 15 และ 19 จานวนหลายพันองค์ และมีบางส่วนทีส่ ร้างขึน้ สมัยศตวรรษที่ 17
และ20 ส่วนใหญ่ทาจากไม้บางส่วนทาจากหิน และโลหะนอกจากนี้ยงั มีการพบพระพุทธรูปทีท่ าจากเงินและ
ทองคาบุแต่ถูกลอกเอาเงินและทองคาออกไปหมดเหลือไว้แต่ดนิ เผาทีเ่ ป็ นแกนกลาง
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16.00 น.

วันที่สี่
06.00
07.00
12.00
16.00น.

เดินทางถึงเมืองปากแบงเข้าทีพ่ กั โรงแรมทีพ่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย เรียบร้อยแล้วบริการอาหารเย็น
ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 8) จากนัน้ อิสระเทีย่ วชมเมืองปากแบง
ปากแบง – ห้วยทราย – เชียงของ
เทีย่ วชมตลาดเช้า บ้านปากแบ่ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมทีพ่ กั (มือ้ ที่ 9) เตรียมตัวออกเดินทางออกจากเมืองปากแบง
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ(มือ้ ที่ 10) บริการพิเศษให้แก่ท่านด้วย ภาพยนตร์ หรือ การร้องคาราโอเกะ
ั่
ท่ามกลางบรรยาธรรมชาติ สองฝงโขง
คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย และข้ามกลับมาสู่ อ.เชียงของ
ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
จานวนลูกค้า

ผูใ้ หญ่ / ท่าน

เด็กอายุ
ตา่ กว่า 11 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ ม

หมายเหตุ

45 - 50 ท่าน

8,900 บาท

8,900 บาท

2,800 บาท

เรือ 1 ลา

***หมายเหตุโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***

 Miss Travel 

อย่าลืมพาสปอร์ตในว ันเดินทาง !!

Think Travel … Think Of Miss Travel
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ค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่ายานพาหนะรับส่งตามทีร่ ะบุในโปรแกรม (รถ + เรือนาเทีย่ ว)
2. ค่าทีพ่ กั (หลวงพระบาง 2 คืน /ปากแบ่ง 1 คืน)
3. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ( 10 มือ้ )
4. ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
6. ค่าประกันอุบตั สิ ่วนบุคคล(Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.-บาทบาท เงือ่ นไขตามตามกรมธรรม์
7. ค่าเรือท่องเทีย่ วของลาวเช่าเหมาลา จากเมืองห้วยทราย-หลวงพระบาง-ห้วยทราย
8. ค่าเรือข้ามฟาก เชียงของ-ห้วยทราย+ ค่ารถสองแถวรับ-ส่งท่าเรือ
9. บริการน้าดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
10. ค่าล่วงเวลา แจ้งเข้า-แจ้งออกด่าน+ค่าไกด์ทอ้ งถิน่
ค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าเครือ่ งดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมทีพ่ กั
2. ค่าข้าวเหนี ยวทาบุญตักบาตรตอนเช้า
3. ค่าทิปไกด์ลาวและคนขับรถลาว
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดการเดินทาง
5. ค่าเอกสารสาหรับชาวต่างชาติ
6. ค่าภาษีต่างๆ (ถ้ามี)
เอกสารการเดิ นทาง
1. ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศและหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือนนับจากวันทีอ่ อกเดินทาง
2. สาหรับท่านที่ไม่มีพาสปอร์ต Passport จ่ายเพิ่ มท่ านละ 500 บาท สาหรับค่าเอกสารผ่านแดนทัง้ 2 ประเทศ
ทัง้ ไปและกลับใช้สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ ว จานวน 2 รูป
การสารองที่นัง่ :
1. ส่งแฟกซ์สาเนาหน้า passport ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
2. วางมัดจาท่านละ 3,000 บาท ล่วงหน้าโดยผ่านบัญชีธนาคาร ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อม
แฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-117-9697
สิ่ งอานวยความสะดวกบนเรือ
- มีบริการเครือ่ งดื่ม เช่น ชา , กาแฟ ผลไม้ ฟรี ตลอดการเดินทาง
- มีคาราโอเกะให้รอ้ งเพลง/ชมภาพยนตร์เพื่อความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง

