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จ  านวนขั้นต า่ 2 ทา่น เลือกวนัเดินทางได ้ 

เดินทาง วนัน้ี – 31 มีนาคม 2561 

*สายการบินลาว เสน้ทาง กรุงเทพ-หลวงพระบาง ไม่มีบินวนัองัคารและวนัพฤหสับดี 

07.30 น. เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร ์R 

ลกูคา้ท าการเช็คอินรบับอรด์ด้ิงพาส ดว้ยตนเอง 

10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV634 

12.00 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ พบกบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะคอย  

อ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง  หลวงพระบาง  เคยเป็นเมืองหลวง  โดยพระเจา้ฟ้างุม้ได้

รวบรวมแว่นแควน้ต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแมน่ ้าโขง  แมน่ ้าคาน  แมน่ ้าอ ู ก่อตั้งอาณาจกัร

ลา้นชา้ง ณ ดินแดนริมน ้าโขง คือ หลวงพระบาง  ปัจจุบนัองคก์ารยูเนสโกไ้ดย้กใหห้ลวงพระบางเป็นมรดก

โลก   

กลางวนั         บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

น าท่านชม หอพิพิธภณัฑแ์ห่งชาตหิลวงพระบาง (พระราชวงัเก่า) แต่เดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวงท่ี

พ านักของเจา้มหาชีวิต เร่ิมก่อสรา้งในปี พ.ศ.2447 ในสมยัพระเจา้สกักะริน และมาแลว้เสร็จใน พ.ศ. 

2452 ในสมยัพระเจา้ศรีสว่างวงศ ์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส ลกัษณะเป็นหมูอ่าคารชั้นเดียว มี

แผนผงัเป็นรูปกากบาท และสรา้งฐานซอ้นกนัหลายชั้น หลงัคามุงกระเบ้ือง นับเป็นการผสมผสานความลง

ตวัของตวัอาคารแบบฝรัง่เศสกบัศิลปะแบบลา้นชา้งในตวัพระราชวงัไดอ้ยา่งลงตวั โดยเจา้มหาชีวิตศรีสวา่ง

วนัแรก           กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง - หอพิพิธภณัฑแ์ห่งชาตหิลวงพระบาง (พระราชวงัเก่า) –  

                     พระธาตพุูสี – ตลาดค า่ 
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วงศ ์ประทบัอยูท่ี่พระราชวงัหลวงพระบางจวบจนส้ินพระชนม ์ต่อมาภายหลงัเปล่ียนระบอบการปกครองใน

ประเทศลาวเมื่อพ.ศ.2518 รฐับาลลาวไดใ้ชพ้ระราชวงัหลวงน้ีเป็นหอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง และเปิดท า

การมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519  น าท่านขึ้ นสู่ เขาพูสี ขึ้ นบนัได 328 ขัน้ เชิญนมสัการธาตุพสีู เจดียธ์าตุ

คู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  ตลอดทางขึ้ นท่านจะไดร้บัความกล่ินหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลา

วดี) ดอกไมป้ระจ าชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดใหท่้านนมสัการองคธ์าตุ ซ่ึงสรา้งในสมยัพระเจา้อนุรุท เมื่อปี 

พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบวั อยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส าริด 7 ชั้น สูง

ประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตยย์ามอสัดง วิวทิวทศัน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น       

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร  

 จากน้ันน าท่านชม ตลาดค า่ ถือเป็นแหล่งช็อปป้ิงแหล่งใหญ่ของนักท่องเท่ียวเน่ืองจากจะมีพ่อคา้แม่คา้ชาว

หลวงพระบาง น าสินคา้ของตนมาวางจ าหน่ายอาทิเช่น เส้ือยืดสกรีนภาษาลาว, เคร่ืองเงิน, ผา้ทอ, ผา้ห่ม, 

ปลอกหมอน, โคมไฟท่ีท าจากกระดาษสา ฯลฯ 

                    พกัที่  โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (4 ดาว) 

วนัที่สอง         ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ –บา้นซ่างไห – ล่องเรอืแม่น ้าโขง - ถ  ้าติง่ – บา้นผานม –  

           น ้าตกตาดกวงสี 

เชา้มืด เชิญท่านร่วมท าบุญใส่บาตรขา้วเหนียว พรอ้มกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเชา้ พระสงฆ์และ

สามเณรจากวดัต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับรอ้ยรูป ซ่ึงเป็นภาพอนัน่าประทับใจ และส่ือถึงความ

เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง  จากน้ันน าท่านเดินชม ตลาดยามเชา้ของชาวหลวง

พระบาง  ซ่ึงเป็นตลาดสด  ท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารพ้ืนเมือง  และของป่า ซ่ึงเป็นแบบฉบบัของชาวลาว 

(ไมร่วมค่าขา้วเหนียว)  

เชา้                บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

                      น าท่านชมวิถีชีวิตของชาวลาวท่ี บา้นซ่างไห ตั้งอยู่ริมแม่น ้าโขง เป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตม้เหลา้

ขาว หรือท่ีชาวต่างประเทศเรียกกนัว่า เหลา้ลาว แทบทุกหลงัคาเรือนจะมีการตม้เหลา้ อนัเป็นเอกลกัษณ์

เด่นๆ และเป็นอาชีพหลกัของหมู่บา้นซ่างไห นอกจากจะใหท่้านไดช้มกรรมวิธีการตม้เหลา้แลว้ยงัมีสินคา้ท่ี

เป็นเหลา้หมกัอีกมากมาย อาทิเช่น เหลา้ดองแมงป่อง เหลา้ดองงู จะซ้ือเป็นของฝากก็ไดน้อกจากจะมีเหลา้

ตม้แลว้ยงัมีการทอผา้ เคร่ืองเงินและของท่ีระลึกของชาวเขาเผ่าแมว้วางจ าหน่ายอีกดว้ย  น าท่าน ล่องเรือ

แม่น ้าโขง เพ่ือเดินทางไปชม ถ ้าติ่ง ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน ้าโขง เป็นลกัษณะถ ้าริมหน้าผา

มีโพรงถ ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ยเล็กน้อย เดิมมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบนัเหลือแต่พระพุทธรูปไม้

จ านวนนับพนัองค ์ในอดีตเจา้มหาชีวิตแห่งหลวงพระบาง ตอ้งไปสกัการะบูชาพระพุทธรูปในถ ้า โดยเฉพาะ

ช่วงปีใหมล่าว ทั้งเจา้มหาชีวิต ขา้ราชบริพาร พระสงฆ ์ประชาชนทัว่ไปจะเดินทางไปสรงน ้าพระพุทธรูปท่ีถ ้า

ต่ิงบนและถ ้าต่ิงล่าง ดงัน้ันถ ้าต่ิงจึงเป็นอีกไฮไลส าคญัท่ีท่านจะไปไปชมและสกัการะพระพุทธรูปภายในถ ้า 

กลางวนั         บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

                     จากน้ันชมการทอผา้ทอมือแบบโบราณ ท่ี หมู่บา้นผานม ท่ีปัจจุบนัหาชมไดย้าก การทอผา้โดยใชก่ี้กระตุก

เป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผา้เน้ือดี และเลือกซ้ือเคร่ืองเงินแท้ๆ  จากรา้นเคร่ืองเงินคุณภาพสูง ซ่ึง

เจา้ของรา้นเป็นทายาทของช่างตีเงินในราชส านักลา้นช้าง  น าท่านเดินทางไปชม น ้าตกตาดกวางสี ซ่ึง

หมายถึงกวางหนุ่ม น ้าตกน้ีตกจากเขาท่ีสูง 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจากดา้นหน้าซ่ึงมีสะพานพาดผ่าน

สายน ้าท่ีตกลงมา ฉากหลงัคือน ้าตกหินปูนสีขาวและน ้าใสๆ บางครั้งอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุง้ใหไ้ดเ้ห็น 
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ทศันียภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติใหเ้หล่านักท่องเท่ียวไดศึ้กษาแมกไมพื้ชพนัธแ์ละยงัมีจุดลงเล่นน ้าตามล า

ธารเล็กๆ บริเวณดา้นล่างของน ้าตกท่านจะไดพ้บกบัหมีด าท่ีนักท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูป นอกจากความงาม

ของน ้าตกแลว้ ยงัหาซ้ือของท่ีระลึกท่ีทางเขา้น ้าตกไดอี้กดว้ย 

เยน็ บริการอาหาร ณ รา้นอาหาร  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

พกัที่  โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (4 ดาว) 

วนัที่สาม        วดัวิชุนราช - วดัเชียงทอง - หลวงพระบาง – เวียงจนัทน ์– พระธาตหุลวง – ประตชูยั –  

                    วดัสีสะเกด – หอพระแกว้ – หา้งตลาดเชา้ – เวียงจนัทน ์- กรุงเทพฯ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าชม วัดวิชุนราช ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้วิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหน่ึงพระธาตุท่ีชาวหลวง

พระบางใหค้วามนับถือ ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีมีรูปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าคร่ึง ชาวหลวงพระบาง  จากน้ันน า

ชม วัดเชียงทอง วดัท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าโขงสรา้งในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 

2102 – 2103 ซ่ึงวดัเชียงทองไดร้บัการอุปถัมภ์จากเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจา้มหาชีวิตศรีสว่าง

วฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ย ชมพระอุโบสถ ท่ีมีศิลปะแบบลา้นชา้ง หลังคาแอ่นโคง้ลาดต า่ ซอ้นกนั

อยู่สามชั้น มีช่อฟ้าท่ีอยู่ตรงกลางของหลงัคารวมกนั 17 ช่อ ถา้เป็นคนสามญัสรา้งจะมี 1 – 7 ช่อเท่าน้ัน 

ชมพระพุทธรูปปางหา้มสมุทรในอูปมูง ดา้งขา้งพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านท่ีประดิษฐานพระม่านผนัง

ทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรง-เมี้ ยนโกศ ) ออกแบบ

โดยเจา้มณีวงศ ์แกะสลกัโดยช่างเพ้ียตนั ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลกัไมจ้ านวนมากท่ีเก็บมาไวจ้ากวดั

รา้งต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนังดา้นนอกแกะสลกัเร่ืองราวของรามเกียรต์ิแต่เดิมลงลกัปิดทองไวแ้ต่เม่ือมี

การบรูณะใหมไ่ดม้ีการทาสีทองทบัลงไป   

กลางวนั         บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 จากน้ันเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง เพ่ือเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจนัทน์ 

13.05 น. เดินทางสู่ เวียงจนัทน ์โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV102 

13.50 น. ถึงสนามบินวดัไต เมืองเวียงจนัทน์ น าท่านนมสัการ พระธาตหุลวง ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีใหญ่ท่ีสุดของชาวลาว

และเป็นสถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีไดบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุขององคพ์ระพุทธเจา้ ประดบัดว้ยทองเหลือง

อร่าม พระราชทานโดย สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากน้ันน าคณะเขา้ชมและ

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกท่ี อนุสาวรียป์ระตชูยั ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งลาวกบัฝรัง่เศส อนัเป็นสญัญา

ลกัษณอ์นัโดดเด่นของนครหลวงเวียงจนัทน์ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวียงจนัทน์ 

18.00 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV445  

19.45 น. กลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ... 

 

อตัราค่าบริการ  ขั้นต า่ 2 ทา่น (ราคาน้ีใชไ้ดถึ้ง 31 มีนาคม 2561) 

จ  านวน ผูใ้หญ่/ทา่น  พกัเดี่ยว/ทา่น 

2 – 3 ทา่น 18,999 5,000 
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4 – 5 ทา่น 15,999 5,000 

6 – 7 ทา่น 14,999 5,000 

 8 ทา่น 13,999 5,000 

หมายเหต ุ: ราคาน้ีใชไ้ม่ไดช่้วงเทศกาล กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง 

** กรณีผูท้ี่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม * 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินลาว กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง // เวียงจนัทน ์– กรุงเทพฯ  

 ค่าตัว๋เครื่องบินลาว หลวงพระบาง – เวียงจนัทน ์

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

 ค่ายานพาหนะตามรายการท่ีระบุในรายการ  

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ไกดท์อ้งถ่ินบรรยายภาษาไทย 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าขา้วเหนียวส าหรบัใส่บาตร 

  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และมินิบาร ์

  ค่าอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  อตัราค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากค่าเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัเพิ่มข้ึน 

  ค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม ) 

  ค่าทิป ไกดค์นทอ้งถิ่นและคนขบัรถ  

 

เอกสารที่ใชใ้นการเดินทาง ของผูถื้อหนงัสอืเดินทางไทย  

           1.หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน  
 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

การจอง ช าระยอดเตม็ภายใน 2 วนัหลงัจากท าการจอง  

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี**** 

 

หมายเหต ุ นักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางสญัชาติไทย ไมต่อ้งด าเนินการท าวีซ่า แต่ยงัคงใชห้นังสือเดินทางท่ีมีอายุไม่

ต า่กว่า 6 เดือนในการเดินทางเพ่ือใชใ้นการแจง้เขา้-ออกประเทศเช่นเดิม ส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

สามารถท า 

วีซ่าไดท่ี้ กรุงเทพฯ หรือท าวีซ่าดว้ยตนเองไดท่ี้หนา้ด่าน 
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***บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม แตค่งรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
(ราคาดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัคา่เงินบาทและคา่น า้มนัเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)*** 
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