หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ Full Board 3 วัน 2 คืน (QV)

จานวนขั้นต ่า 2 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

เดินทาง วันนี้ – 31 มีนาคม 2561
*สายการบินลาว เส้นทาง กรุงเทพ-หลวงพระบาง ไม่มีบินวันอังคารและวันพฤหัสบดี
วันแรก
กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) –
พระธาตุพูสี – ตลาดคา่
07.30 น.
เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R
ลูกค้าทาการเช็คอินรับบอร์ดดิ้ งพาส ด้วยตนเอง
10.20 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV634
12.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบกับเจ้าหน้าที่ ที่จะคอย
อานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง หลวงพระบาง เคยเป็ นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้ างุม้ ได้
รวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ าโขง แม่น้ าคาน แม่น้ าอู ก่อตั้งอาณาจักร
ล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ าโขง คือ หลวงพระบาง ปั จจุบนั องค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางเป็ นมรดก
โลก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) แต่เดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวงที่
พานักของเจ้ามหาชีวิต เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2447 ในสมัยพระเจ้าสักกะริน และมาแล้วเสร็จใน พ.ศ.
2452 ในสมัยพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรัง่ เศส ลักษณะเป็ นหมูอ่ าคารชั้นเดียว มี
แผนผังเป็ นรูปกากบาท และสร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้ อง นับเป็ นการผสมผสานความลง
ตัวของตัวอาคารแบบฝรัง่ เศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัวพระราชวังได้อย่างลงตัว โดยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าง
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วงศ์ ประทับอยูท่ ี่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้ นพระชนม์ ต่อมาภายหลังเปลี่ยนระบอบการปกครองใน
ประเทศลาวเมื่อพ.ศ.2518 รัฐบาลลาวได้ใช้พระราชวังหลวงนี้ เป็ นหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง และเปิ ดทา
การมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 นาท่านขึ้ นสู่ เขาพูสี ขึ้ นบันได 328 ขัน้ เชิญนมัสการธาตุพสู ี เจดียธ์ าตุ
คู่บา้ นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้ นท่านจะได้รบั ความกลิ่นหอมจากดอกจาปาลาว (ดอกลีลา
วดี) ดอกไม้ประจาชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุ รุท เมื่อปี
พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็ นรูปทรงดอกบัว อยูบ่ นฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริด 7 ชั้น สูง
ประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่านชม ตลาดคา่ ถือเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่ องจากจะมีพ่อค้าแม่คา้ ชาว
หลวงพระบาง นาสินค้าของตนมาวางจาหน่ ายอาทิเช่น เสื้ อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,
ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทาจากกระดาษสา ฯลฯ
พักที่ โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (4 ดาว)
วันที่สอง
ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า –บ้านซ่างไห – ล่องเรือแม่น้ าโขง - ถ้าติง่ – บ้านผานม –
น้ าตกตาดกวงสี
เช้ามืด
เชิ ญ ท่านร่วมทาบุญ ใส่บาตรข้าวเหนี ยว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุ กเช้า พระสงฆ์และ
สามเณรจากวัดต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็ นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็ นภาพอันน่ าประทับใจ และสื่อถึงความ
เลื่อมใสในพระพุ ทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้ นนาท่านเดิ นชม ตลาดยามเช้าของชาวหลวง
พระบาง ซึ่งเป็ นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารพื้ นเมือง และของป่ า ซึ่งเป็ นแบบฉบับของชาวลาว
(ไม่รวมค่าข้าวเหนี ยว)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง เป็ นหมู่บา้ นที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้า
ขาว หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกกันว่า เหล้าลาว แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการต้มเหล้า อันเป็ นเอกลักษณ์
เด่นๆ และเป็ นอาชีพหลักของหมู่บา้ นซ่างไห นอกจากจะให้ท่านได้ชมกรรมวิธีการต้มเหล้าแล้วยังมีสินค้าที่
เป็ นเหล้าหมักอีกมากมาย อาทิเช่น เหล้าดองแมงป่ อง เหล้าดองงู จะซื้ อเป็ นของฝากก็ได้นอกจากจะมีเหล้า
ต้มแล้วยังมีการทอผ้า เครื่องเงินและของที่ ระลึกของชาวเขาเผ่าแม้ววางจาหน่ ายอีกด้วย นาท่าน ล่องเรือ
แม่น้ าโขง เพื่อเดินทางไปชม ถ้าติ่ง ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน้ าโขง เป็ นลักษณะถ้าริมหน้าผา
มีโพรงถ้าตื้ นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย เดิมมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปั จจุบนั เหลือแต่พระพุทธรูปไม้
จานวนนับพันองค์ ในอดีตเจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบาง ต้องไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ้า โดยเฉพาะ
ช่วงปี ใหม่ลาว ทั้งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทัว่ ไปจะเดินทางไปสรงน้ าพระพุทธรูปที่ถ้า
ติ่งบนและถ้าติ่งล่าง ดังนั้นถ้าติ่งจึงเป็ นอีกไฮไลสาคัญที่ท่านจะไปไปชมและสักการะพระพุทธรูปภายในถ้า
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นชมการทอผ้าทอมือแบบโบราณ ที่ หมู่บา้ นผานม ที่ปัจจุบนั หาชมได้ยาก การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุก
เป็ นภูมิปัญ ญาของลาวในการทอผ้าเนื้ อดี และเลือกซื้ อเครื่องเงินแท้ๆ จากร้านเครื่องเงินคุ ณภาพสูง ซึ่ ง
เจ้าของร้านเป็ นทายาทของช่างตี เงินในราชสานั กล้านช้าง นาท่านเดิ นทางไปชม น้ าตกตาดกวางสี ซึ่ ง
หมายถึงกวางหนุ่ ม น้ าตกนี้ ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจากด้านหน้าซึ่งมีสะพานพาดผ่าน
สายน้ าที่ตกลงมา ฉากหลังคือน้ าตกหินปูนสีขาวและน้ าใสๆ บางครั้งอาจเป็ นละอองเกิดเป็ นสีรุง้ ให้ได้เห็น
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ทัศนี ยภาพโดยรอบเป็ นธรรมชาติให้เหล่านักท่องเที่ยวได้ศึกษาแมกไม้พืชพันธ์และยังมีจุดลงเล่นน้ าตามลา
ธารเล็กๆ บริเวณด้านล่างของน้ าตกท่านจะได้พบกับหมีดาที่นักท่องเที่ยวนิ ยมถ่ายรูป นอกจากความงาม
ของน้ าตกแล้ว ยังหาซื้ อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ าตกได้อีกด้วย
เย็น
บริการอาหาร ณ ร้านอาหาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
พักที่ โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (4 ดาว)
วันที่สาม
วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชยั –
วัดสีสะเกด – หอพระแก้ว – ห้างตลาดเช้า – เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาชม วัดวิชุนราช ที่ สร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นั บเป็ นอีกหนึ่ งพระธาตุ ที่ชาวหลวง
พระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็ นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จากนั้นนา
ชม วัดเชียงทอง วัดที่ต้ังอยู่ริมฝั ่งแม่น้ าโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ.
2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รบั การอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าง
วัฒนา กษัตริยส์ องพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลั งคาแอ่นโค้งลาดตา่ ซ้อนกัน
อยู่สามชั้น มีช่อฟ้ าที่ อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็ นคนสามัญสร้างจะมี 1 – 7 ช่อเท่านั้ น
ชมพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ ประดิษฐานพระม่านผนั ง
ทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรง-เมี้ ยนโกศ ) ออกแบบ
โดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักโดยช่างเพี้ ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จานวนมากที่เก็บมาไว้จากวัด
ร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนั งด้านนอกแกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์ แต่เดิ มลงลักปิ ดทองไว้แต่เมื่อมี
การบูรณะใหม่ได้มีการทาสีทองทับลงไป
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง เพื่อเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์
13.05 น.
เดินทางสู่ เวียงจันทน์ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV102
13.50 น.
ถึงสนามบินวัดไต เมืองเวียงจันทน์ นาท่านนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็ นพระธาตุที่ใหญ่ที่สุดของชาวลาว
และเป็ นสถานที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้า ประดับด้วยทองเหลือง
อร่าม พระราชทานโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นนาคณะเข้าชมและ
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกที่ อนุสาวรียป์ ระตูชยั ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมผสมระหว่างลาวกับฝรัง่ เศส อันเป็ นสัญญา
ลักษณ์อนั โดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินเวียงจันทน์
18.00 น.
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV445
19.45 น.
กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...

อัตราค่าบริการ ขั้นต ่า 2 ท่าน (ราคานี้ ใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2561)
ผูใ้ หญ่/ท่าน
พักเดี่ยว/ท่าน
จานวน
2 – 3 ท่าน
18,999
5,000
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4 – 5 ท่าน
6 – 7 ท่าน
8 ท่าน

15,999
14,999
13,999

5,000
5,000
5,000

หมายเหตุ : ราคานี้ ใช้ไม่ได้ช่วงเทศกาล กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง
** กรณีผทู ้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม *
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินลาว กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง // เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินลาว หลวงพระบาง – เวียงจันทน์
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายภาษาไทย
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าข้าวเหนียวสาหรับใส่บาตร
 ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
 ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากค่าเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้ น
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
 ค่าทิป ไกด์คนท้องถิ่นและคนขับรถ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
เงื่อนไขการให้บริการ
การจอง
ชาระยอดเต็มภายใน 2 วันหลังจากทาการจอง
การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี****
หมายเหตุ

นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ตอ้ งดาเนิ นการทาวีซ่า แต่ยงั คงใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่
ตา่ กว่า 6 เดื อนในการเดิ นทางเพื่ อใช้ในการแจ้งเข้า -ออกประเทศเช่นเดิ ม สาหรับนั ก ท่ องเที่ ย วต่ างชาติ
สามารถทา
วีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ หรือทาวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน
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หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ Full Board 3 วัน 2 คืน (QV)
***บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน ้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ)***
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