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เชิญผู้มีเกียรติ เยีย่ มยามบ้านใกล้เรือนเคียง สัมผัสเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลำว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ
จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย เพื่อไปเดินทำงไปยังเมืองแปก(ชื่อเดิม) ปัจจุบันคือเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวำง ในปี
พ.ศ.2513 หรือเมื่อประมำณ 30 กว่ำปี ที่ผ่ำนมำ แขวงเชียงขวำง เคยเป็ นสมรภูมิรบอันดุเดือดนับครั้งไม่ถ้วน ในยุค
สงครำมอินโดจีน หรือสงครำมเวียดนำมที่ผ่ำนมำ อำจเพรำะว่ำในอดีตเชียงขวำงคือจุดยุทธศำสตร์สำคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศลำว เพรำะตั้งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ห่ำงจำกนครเวี ยงจันทน์ประมำณ 400 กิโลเมตรและ
จำกเมืองโพนสะหวันซึ่งเป็ นเมืองหลวงของเชียงขวำง ข้ ำมเทือกเขำอันสลับซับซ้ อนบนทำงหลวงหมำยเลข 7 ไปสิ้นสุดที่
ด่ำนนำ้ กลั่น ชำยแดนทำงตอนเหนือของประเทศเวียตนำมระยะทำงเพียงแค่ 130 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงสงครำมอินโดจีน
เส้ นทำงสำยนี้เคยใช้ เป็ นเส้ นทำงส่งกำลังบำรุงรวมทั้งอำวุธยุโธปกรณ์ต่ำงๆ จำกประเทศเวียตนำมเหนือ สู่ขบวนกำรประเทศ
ลำวซึ่งในขณะนั้นเป็ นพันธมิตรซึ่งกันและกันและเส้ นทำงสำยนี้จึงมีช่ ือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำเส้ นทำงโฮจิมินห์ ควำมที่อยู่ใกล้
เวียตนำมเหนือทำให้ ขบวนกำรลำวตัดสินใจตั้งกองบัญชำกำรใหญ่ข้ นึ ที่น่ีกองทัพอำกำศอเมริกนั จึงส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด บี
52 เข้ ำมำทิ้งระเบิดปูพรหมหมำยทำลำยล้ ำงขบวนกำรลำวอย่ำงหนัก หมู่บ้ำนใหญ่น้อยหลำยร้ อยแห่งตลอดจนวัดวำอำรำม
ถูกทำลำยแทบทั้งหมด ส่งผลให้ รำษฏรและทหำรฝ่ ำยขบวนกำรประเทศลำวต้ องอพยพเข้ ำไปอยู่ตตตำมถำ้ และหุ บเขำทั่วไป
ในแขวงเชียงขวำงและข้ ำงเคียง
ในอดีตในสมัยช่วงทศวรรษที่ 1830 แขวงเชียงขวำงถูกรวมเข้ ำอยู่กบั เวียตนำม ชำวเชียงขวำงในสมัยนั้นถูกบังคับ
ให้ แต่งกำยและใช้ ขนบธรรมเนียมของเวียตนำม แต่ควำมรักอิสระและทรนงในชำติพันธ์ของตนเองทำให้ ชำวเชียงขวำงทุก
คนลุกขึ้นสู้เพื่อรักษำควำมเป็ นอธิปไตยของตนเองไว้ อย่ำงสุดควำมสำมำรถ แต่ท้ำยที่สดุ ชำวเชียงขวำงก็ไม่อำจต้ ำนทำน
กำลังจำกประเทศเพื่อนบ้ ำนผู้ทรงอิทธิพลในขณะนั้นจึงตกเป้ นเมืองขึ้นของเวียตนำมอยู่ช่ัวระยะหนึ่ง
แม้ สงครำมอินโดจีนจะผ่ำนพ้ นไปสำมสิบกว่ำปี แล้ ว แต่บำดแผลและร่องรอยจำกสงครำมยังคงอยู่ สภำพของ
สิ่งปรักหักพังของเมืองคูน เมืองหลวงเก่ำยังคงมีร่องรอยให้ เห็นอยู่โดยทั่วไป ซึ่งจำกซำกปรักหักพังบำงแห่งทำงรัฐบำลลำว
ได้ อนุรักษ์เอำไว้ ให้ คนรุ่นหลังได้ เห็นถึงพิษภัยของสงครำมที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีต
ร่องรอยของหลุมระเบิดขนำดใหญ่จำก
ฝูงบิน บี 52 ของอเมริกนั ยังคงมีให้ เห็นกันอยู่ท่วั ไป ปัจจุบันได้ ถูกดัดแปลงให้ เป็ นบ่อเลี้ยงปลำในนำข้ ำว ซำกของลูกระเบิด
นำ้ หนักหลำยสิบตันถูกดัดแปลงมำเป็ นรั้วบ้ ำน เสำบ้ ำน รำงข้ ำวหมู ที่น่ังเล่น เตำปิ้ งบำร์บีคิว สำหรับนักท่องเที่ยว
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ปัจจุบันเมืองเชียงขวำงเริ่มฟื้ นตัวเรื่อยๆค่อยเป็ นค่อยไป มีส่งิ ดีๆมอบเป็ นของกำนัลแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำ
เยี่ยมเยือนเสมอ ชำวเชียงขวำงไม่เคยลืมอดีตที่โหดร้ ำยของสงครำมที่ผ่ำนมำ แต่กไ็ ม่มีอคติกบั นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ
และผู้มำเยี่ยมเยือนทุกคนช่วยกันก่อสร้ ำงเมืองขึ้นมำใหม่ คือเมืองโพนสะหวันแทนเมืองคูนเมืองหลวงเก่ำที่ถูกทำลำยลง
ด้ วยพิษสงครำม เชียงขวำง ประกอบด้ วย 6 ตัวเมือง คือ เมืองแปก เมืองคำ เมืองหนองแฮด เมืองคูน เมืองหมอกใหม่ และ
เมืองพูกูด สัมผัสวิถชี ีวิตชาวบ้านและเมืองเก่าชาวไทยพวนทีเ่ มืองคูน ชมวัดสีพรม และวัดเพีย วัดเก่ำแก่ท่ยี ังเหลืออยู่ ชม
และสัมผัสมหัศจรรย์แห่ งทุ่งไหหิน พร้ อมสัมผัสเมืองวังเวียง นักท่องเที่ยวต่ำงขนำนกันว่ำ “กุย้ หลินแห่ งเมืองลาว” ชมถ้ า
จัง แล้ วชมนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลำว อำทิ ชมหอพิพธิ ภัณฑ์พระแก้ว ชมวัดสีสะเกด กราบไหว้พระธาตุ
หลวง ถ่ำยภำพอนุสาวรียป์ ระตูชยั ช้ อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง OTOP เที่ยวสบำยๆ อำหำรอร่อย ได้ สำระ
กำหนดกำรเดินทำง 26-29 มค., 10-13, 23-26 กพ., 9-12, 23-26 มีค.
13-16, 14-17 เม.ย.60
20-23 เม.ย., 28 เม.ย.-1 พค., 4-7, 18-21, 25-28 พค.60

ท่ำนละ 17,900 บำท
ท่ำนละ 18,900 บำท
ท่ำนละ 17,900 บำท

วันแรก

กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-บ้านปากงึม-เมืองปากซัน-บ้านผาเมือง-บ้านทุ่งใหญ่-บ้านท่าสี
บ้านทาโทม-บ้านปากยอง-บ้านท่าเวียง-บ้านหลวง-เมืองคูน-เมืองแปก(โพนสะหวัน)แขวง
เชียงขวาง

07.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ทำ่ อำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกต่ำงประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10
เคาน์เตอร์ W แถว 10-12 สำยกำรบินลำว(QV) เจ้ ำหน้ ำที่บริษัทฯ คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวก
เรื่องเอกสำรและสัมภำระ
เหินฟ้ ำสู่เวียงจันทน์ โดยสำยกำรบินลำว เที่ยวบินที่ QV 442
ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกรแล้ ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับ
คณะแล้ วขึ้นรถบัสปรับอำกำศออกเดินทำงเข้ ำสู่เส้ นทำงหมำยเลข 13 ใต้ รถวิ่งผ่ำนบ้ ำนปำกงึม เมืองท่ำ
พระบำท ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชำวบ้ ำนระหว่ำงทำง รถวิ่งข้ ำมสะพำนแม่นำ้ ซัน เมืองปำกซัน แขวงบอลิ
คำไซ ซึ่งอยู่ตรงข้ ำมกับจังหวัดบึงกำฬ ประเทศไทย เลี้ยวเข้ ำสู่เส้ นทำงหมำยเลข 7 ไปยังเมืองโพนสะหวัน
แขวงเชียงขวำง
รับประทำนอำหำรกลำงวันที่รา้ นสุกสะหวัน เมืองปากซัน
เดินทำงต่อสู่เชียงขวำง รถวิ่งผ่ำนเมืองบอริคัน บ้ ำนผำเมือง บ้ ำนห้ วยคูน บ้ ำนทุ่งใหญ่ บ้ ำนท่ำสี นำท่ำน
แวะเข้ ำห้ องนำ้ ที่บ้ำนท่ำสี จำกนั้นเดินทำงต่อสู่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวำง ท่ำนจะเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภำพอันงดงำมตระกำนตำของทิวเขำ รถวิ่งผ่ำนบ้ ำนปำกยอง บ้ ำนขี้นุ่น บ้ ำนปู้ บ้ ำนท่ำสำมคอน บ้ ำนท่ำ
เวียง บ้ ำนเวียงทอง บ้ ำนทำดทม เชียงดง สองเสี้ยว บ้ ำนหลวง เมืองคูน และเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวำง
ถึงบ้านโพนสะหว่าง เมืองแปก(ชื่อเดิม) ชื่อใหม่ เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง เมืองที่สงู จำก
ระดับนำ้ ทะเลประมำณ 600-800 เมตร ซึ่งมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งปี งดงำมด้ วยทิวเขำสูง แล้ วนำท่ำน
เข้ ำที่พ ัก PHUVIENGKHAM HOTEL พักผ่อนอิสระ จำกนั้นรับประทำนอำหำรค่ำทีห่ อ้ งอาหารโรงแรม
หลังอำหำรพักผ่อนอิสระ

09.35 น.
11.10 น.

13.30 น.
บ่ำย

ค่ำ

วันที่สอง

มหัศจรรย์ท่งุ ไหหิน-อนุสาวรีย์ลาว-เวียดนาม-เมืองคูน-วัดสีพรม-วัดเพียวัด
ถ้าปิ่ ว-บ่อน้าพุ ร้อน-ศูนย์หัตถกรรมนาวัง(ผลิตภัณฑ์สินค้าทาจากไม้เนื้อหอม ไม้โลงเลง)

07.00 น.
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
นำชมทุ่งไหหิน ทุ่งที่ 1 บนที่รำบสูงทุง่ กว้ ำงใหญ่ หินมีหลำกหลำย เป็ นหินตั้ง เสำหิน ฝำหินแท่น หินรู หิน
เสมำ หินไหหิน ซึ่งมีลักษณะเป็ นแท่งหินขนำดใหญ่เรียงรำยหลำบร้ อยใบ ใบใหญ่สุดสูงถึง 2–3 เมตร ส่วน
ใบเล็กที่สดุ สูงประมำณเมตรเดียว ภำยในไหถูกคว้ ำนตรงกลำงให้ เป็ นโพรง ดูจุดประสงค์กำรคว้ ำนแล้ ว
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10.00 น.

เหมือนตั้งใจจะใส่อะไรสักอย่ำง ทุ่งไหหิน 1 มีจำนวน 298 ใบ บำงไหมีกำรทำปำกไห มีรูปแกะสลักหิน มี
ฝำไห แต่ส่วนใหญ่เป็ นไหเปล่ำ ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ สันนิษฐำนว่ำ ไหหินเหล่ำนี้ถูกสร้ ำงขึ้นมำเพื่อใช้ ในพิธี
ศพของคนเมื่อประมำณ 3,000 ปี ที่แล้ ว ข้ อสนับสนุนสันนิษฐำนนี้ค่อนข้ ำงจะเป็ นวิทยำศำสตร์ เพรำะมีกำร
ค้ นพบกระดูกคน ที่เผำแล้ วและเครื่องมือเครื่องใช้ อ่นื ๆ ที่มักใช้ ในพิธศี พบรรจุอยู่ในไหหิน นอกจำกนี้นัก
โบรำณคดียังค้ นพบเถ้ ำถ่ำนที่เข้ ำใจว่ำเป็ นกระดูกมนุษย์และสิ่งอื่นๆ เช่น ขวำน หินขัด ลูกปัดแก้ ว เครื่อง
ปันดินเผำ เครื่องประดับสำริด และเครื่องมือเหล็กในบริเวณโดยรอบด้ วย ส่วนข้ อสันนิษฐำนหนึ่งว่ำกันว่ำ
ไหหินเหล่ำนี้เป็ นไหเหล้ ำเจือง ครั้งเมื่อทำสงครำมกับพวกแกวและตีเอำเมืองเชียงขวำงจำกพวกแกวได้ ก ็
ทำกำรฉลองชัยชนะอยู่ท่ที ุง่ เชียงขวำงนี้ถึง 7 เดือน ในกำรนี้ขุนเจืองสั่งทำไหเหล้ ำเลี้ยงไพร่พลเป็ นอันมำก
และไหเหล่ำนั้นก็คือไหเหล้ ำที่ทุ่งไหหินนี้เอง
ส่วนข้ อสันนิษฐำนสุดท้ ำยว่ำไหหินเหล่ำนี้น่ำจะเป็ นอย่ำง
เดียวกับหินตั้งลักษณะแปลกๆ ทั่วโลก เช่น STONE HENGE ที่มีลักษณะร่วมอย่ำงหนึ่งคล้ ำยคลึงกันคือ
เป็ นหินตั้งกลำงแจ้ งมองเห็นได้ เด่นชัด เชิญถ่ำยภำพอิสระตำมอัธยำศัย แล้ วชมอนุสาวรียล์ าว-เวียดนาม
ตั้งอยู่บนเนินเขำในเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวำง เป็ นอนุสำวรีย์ท่สี ร้ ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันกล้ ำ
หำญของทหำรลำวและเวียตนำมในสงครำมอินโดจีน ที่ช่วยกันต่อสู้ขับไล่มหำอำนำจอเมริกำให้ ออกไปจำก
อินโดจีน นอกจำกแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ โบรำณคดี ตลอดจนควำมหลำกหลำยของชนเผ่ำ
ต่ำงๆ ในแชวงเชียงขวำงแล้ ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติท่สี วยงำมให้ นักท่องเทียวได้ มำสัมผัสวิว
ทิวทัศน์ของขุนเขำอันสลับซับซ้ อน สีเขียวขจีคล้ ำยพรมกำมะหยี่จำกธรรมชำติ สัมผัสอำกำศอันหนำวเย็น
ตลอดทั้งปี เปรียบเสมือนกับได้ เดินทำงมำท่องเที่ยวยังประเทศนิวซีแลนด์ แต่เป็ นนิวซีลำว
เดินทำงสู่เมืองคูน สองข้ ำงทำงจะแลเห็นวิวทิวทัศน์ท้องทุ่งนำ ลักษณะคล้ ำยขั้นบันได รวงข้ ำวสีทองเหลือง
อร่ำมรอกำรเก็บเกี่ยว สลับกับเทือกเขำหัวโล้ นเป็ นแนวยำวไปจนสุดสำยตำภำพวิถีชีวิตชำวนำลำวกำลังช่วย
กันลงแขกเก็บเกี่ยวข้ ำวในท้ องทุ่งนำ ซึ่งเป็ นประเพณีโบรำณและเป็ นภำพที่หำดูได้ ยำกแล้ วในเมืองไทย
ภำพของชำวนำกำลังช่วยกันฟัดข้ ำวอยู่กลำงท้ องถิ่น โดยใช้ เครื่องมือช่วยในกำรฟัดชนิดพิเศษที่ไม่มีใคร
เหมือนและไม่เหมือนใคร คือ ซำกลูกระเบิดจำกเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 เมืองคูน ซึ่งในอดีตเป็ น
เมืองเก่ำของแขวงเชียงขวำง ช่วงสงครำมอินโดจีน เมืองคูนแห่งนี้ถูกอเมริกำระดมทิ้งระเบิดอย่ำงนัก จนวัด
อำรำมที่สวยงำมพังทลำยจนหมดสิ้น ส่วนอำคำรทูตฝรั่งเศสนั้นแม้ จะจะได้ รับควำมเสียหำยจำกกำรทิ้งระเบิด
ไม่น้อจแต่กย็ ังคงอยู่รอดมำได้ ส่วนตึกบำงแห่งที่เหลือแต่เพียงซำกปรักหักพัง ทำงกำรลำวยังคงสภำพ
เดิมเอำไว้ เพื่อให้ ชำวลำวรุ่นหลังได้ เห็นพิษภัยควำมหำยนะของสงครำมที่เกิดขึ้นในอดีตหลังสงครำม อิน
โดจีนสิ้นสุดลง ทำงกำรลำวได้ ทำกำรย้ ำยเมืองหลวงจำกเมืองคูนมำอยู่ท่เี มืองโพนสะหวันในปัจจุบันนี้ นำ
ชมวัดสีพรม ชึ่งเป็ นวัดที่เก่ำแก่อกี วัดหนึ่ง พร้ อมกับชมเจดีย์ท่ยี ังหลงเหลืออยู่ ภำยในตัวเมืองคูนเมืองหลวง
เก่ำของแขวงเชียงขวำงจะเห็นวัดอยู่แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ติดริมถนนทำงด้ ำนซ้ ำยมือมีช่ือว่ำวัดเพีย มีอำยุเก่ำแก่
กว่ำ 600 ปี วัดเพียแปลเป็ นภำษำไทยว่ำ วัดใหญ่ คำว่ำเพียแปลว่ำใหญ่ ตัวพระอุโบสถมีแต่เพียงซำก
ปรักหักพังซึ่งเกิดจำกพิษภัยของสงครำมคงเหลือแต่พระพุทธรูปปำงสมำธิท่ที ำมำจำกปูนควำมสูงประมำณ
10 เมตร ประดิษฐำนอยู่กลำงแจ้ ง เป็ นที่เคำรพบูชำของชำวเมืองคูนและประชำชนลำวทั่วไป ด้ ำนข้ ำงมีกุฏิ
พระใช้ เป็ นที่จำพรรษำของภิกษุสำมเณร ก่อนถึงวัดเพียประมำณ 100 เมตร จะมีทำงแยกลูกรังซ้ ำยมือเข้ ำ
ไปยังพระธำตุฝนุ่ ระยะทำงประมำณ 200 เมตร เป็ นพระธำตุเก่ำแก่องค์หนึ่งในเมืองคูน รอบฐำนองค์
พระธำตุฝุ่นจะสมบูรณ์ไปด้ วยดอกบัวตองหรือที่ชำวลำวเรียกว่ำ ดอกบัวขม ออกดอกสีเหลืองบำนสะพรั่ง
รอบฐำนองค์พระธำตุฝุ่น ริมถนนทำงเข้ ำพระธำตุคือตลำดเมืองคูน เป็ นตลำดขนำดเล็กที่มีชนเผ่ำต่ำงๆ
นำผลผลิตทำงกำรเกษตรและของป่ ำมำวำงขำยริมถนนรำคำถูก ชำวลำวในเมืองคูนมำจับจ่ำยซื้อสินค้ ำกัน
พอสมควร สงครามต้านจักรพรรดิ์ต่างชาติ เมืองพวนก็เคยเป็ นเมืองประวัติศำสตร์ ของแขวงเชียงขวำง และ
มีสถำนที่โบรำณมำกมำยหลำยแห่ง เช่น วัดสีพรม วัดเพียวัด วัดธำตุจอมเพ็ชร วัดธำตุฝนุ่ ฯลฯ ซึ่งแต่ละวัด
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เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

ดังกล่ำวนั้นตำมกำลเล่ำของคนเฒ่ำคนแก่ว่ำ เป็ นวัดที่สร้ ำงขึ้นก่อนสมัยเจ้ ำฟ้ ำงุ้ม ประ มำณ 200 กว่ำปี ตำม
กำรเล่ำนิทำนของผู้เฒ่ำผู้แก่บอกว่ำ เมื่อก่อนมีกำรแข่งขันกันระหว่ำงผู้หญิง และผู้ชำย เพื่อสร้ ำงวัด ว่ำใครจะ
มีควำมสำมำรถสร้ ำงได้ เสร็จเร็วกว่ำกัน ซึ่งฝ่ ำยหญิงได้ สร้ ำง วัดเพียวัด และธำตุวัดจอมเพ็ชร ส่วนฝ่ ำยชำย
สร้ ำงวัดสีพรม ผลสุดท้ำยฝ่ ำยหญิงสำมำรถสร้ ำง สำเร็จก่อนฝ่ ำยชำยรื่องจำกฝ่ ำยชำยพูกล้ ำงควำมลับจำกฝ่ ำย
หญิง สำหรับธำตุฝุ่นที่สร้ ำงไว้ บนจอมภูน้ัน สร้ ำงไว้ เพื่อบรรจุเถ้ ำอังคำรของพระพุทธเจ้ ำ และมีส่งิ ของที่สำคัญ
หลำยอย่ำงบรรจุอยู่ในธำตุดังกล่ำว ภำยหลังถูกสงครำมทำลำยหักพังไป ก็มีคนไปลักลอบขุดค้ นเอำ สิ่งของ
สำคัญไปจนหมด ซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลือไว้ เพียงซำกหักพังเท่ำนั้น ภำยหลังสงครำมปี 1968 สถำนโบรำณ
ดังกล่ำว ตลอดจนบ้ ำนเรือนของประชำชนทั้งหมด ก็ได้ ถูกทำลำยลงอย่ำงน่ำเสียดำย เหลือไว้ แต่ซำกหักพัง
เพื่อเป็ นสิ่งแสดงให้ เห็นควำมโหดร้ ำย ของสงครำมปัจจุบันนี้ได้ มีกำรบูรณะก่อสร้ ำง ซ่อมแซมขึ้นใหม่
รับประทำนอำหำรกลำงวันร้าน...
ออกเดินทำงสู่ถ้ าปิ ว เขตเมืองคำ ชมอนุสรณ์สถำนแห่งควำมโหดร้ ำยของสงครำมปลดปล่อยชำติลำว
ภำยในถำ้ แห่งนี้ชีวิตชำวบ้ ำนบริสทุ ธิ์ต้องมำจบชีวิตพร้ อมกันถึง 374 ชีวติ ภายในวินาทีเดียว ชมบ่อน้ าพุรอ้ น
จำกนั้นำชมศูนย์หตั ถกรรมนาวัง สินค้ ำที่ทำจำกไม้ โลงเลง ซึ่งเป็ นไม้ เนื้อหอม เป็ นไม้ หอมขึ้นชื่อมีเฉพำะที่
แขวงเชียงขวำงเท่ำนั้น
รับประทำนอำหำรค่ำที่รา้ น... หลังอำหำรอิสระตำมอัธยำศัย พ ัก PHUVIENGKHAM HOTEL

วันที่สาม

ตลาดเช้า-โพนสะหวัน-บ้านหนองตั้ง-บ้านน้าจัด-บ้านเวียงใหม่-สายแยกพู คนุ
เมืองกาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้าจัง

06.00 น.
07.00 น.
08.30 น.

นำท่ำนไปชมตลาดเช้าน้ าท้องถิน่ สัมผัสวิถีชีวิตชำวบ้ ำน พร้ อมกับชมและเลือกสินค้ ำพื้นเมืองอิสระ
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
ได้เวลาสมควรอาลาเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวำง เดินทำงสู่เมืองวังเวียง ท่ำนจะเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภำพอันงดงำมตระกำรตำของทิวเขำ ไร่นำแบบขั้นได และหมู่บ้ำนชนพื้นเมืองเผ่ำต่ำงๆ ของลำว เช่น
ลำวสูง ลำวเทิง ลำวม้ ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้ ำนเรือนอยู่สองข้ ำงทำง ชมควำมยิ่งใหญ่ของขุนเขำที่เต็มไปด้ วยไม้ ป่ำ
นำนำพันธุท์ ่ขี ้ นึ ตำมธรรมชำติ รถวิ่งไต่เขำบนถนนลอยฟ้ ำที่มีควำมสูงจำกระดับนำ้ ทะเล 1,800 เมตร
เส้ นทำงคดโค้ ง ลัดเลำไปตำมไหล่เขำ สองข้ ำงทำงมีหมู่บ้ำนชำวเขำปลูกอยู่ริมถนนเป็ นระยะ ท่ำนจะ
เพลิดเพลินกับทัศนียภำพอันงดงำมตระกำนตำของทิวเขำ ไร่นำแบบขั้นได และหมู่บ้ำนชนพื้นเมืองเผ่ำ
ต่ำงๆ ของลำว เช่น ลำวสูง ลำวเทิง ลำวม้ ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้ ำนเรือนอยู่สองข้ ำงทำง ชมควำมยิ่งใหญ่ของ
ขุนเขำที่เต็มไปด้ วยไม้ ป่ำนำนำพันธุท์ ่ขี ้ นึ ตำมธรรมชำติ ระหว่ำงทำงผ่ำน ภูเบี้ย ศำลำพูคูณ ซึ่งเป็ นจุดสูงสุด
และแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบำง แขวงเชียงขวำง แขวงเวียงจันทน์
ถึงเมืองพูคูน รับประทำนอำหำรเที่ยงร้านพูคูนเพียงฟ้ า ซึ่งสมำรถชมวิวทิวทัศน์ได้ โดยรอบ 360 องศำ
หลังอำหำรเดินทำงต่อสู่เมืองวังเวียง ตำมเส้ นทำงหมำยเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็ นเมืองที่มีธรรมชำติสวยสด
งดงำม อำกำศเย็นสบำย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่นำ้ ซอง ล้ อมรอบด้ วยเทือกเขำสูง มองเห็นสำยนำ้ กว้ ำงสลับ
กับเนินทรำย โดยมีเทือกเขำหินปูนเป็ นฉำกหลัง วังเวียงได้ ฉำยำว่ำ “กุย้ หลินแห่ งเมืองลาว” จริงเท็จ
แค่ไหน ต้ องไปพิสจู น์กนั รถวิ่งไต่เขำบนถนนลอยฟ้ ำที่มีควำมสูงจำกระดับนำ้ ทะเล 1,800 เมตร เส้ นทำง
คดโค้ ง ลัดเลำไปตำมไหล่เขำ สองข้ ำงทำงมีหมู่บ้ำนชำวเขำปลูกอยู่ริมถนนเป็ นระยะ ท่ำนจะเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภำพอันงดงำมตระกำนตำของทิวเขำ ไร่นำแบบขั้นได และหมู่บ้ำนชนพื้นเมืองเผ่ำต่ำงๆ ของลำว
เช่น ลำวสูง ลำวเทิง ลำวม้ ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้ ำนเรือนอยู่สองข้ ำงทำง ชมควำมยิ่งใหญ่ของขุนเขำที่เต็มไปด้ วย
ไม้ ป่ำนำนำพันธุท์ ่ขี ้ นึ ตำมธรรมชำติ ระหว่ำงทำงผ่ำน ภูเบี้ย ศำลำพูคูณ ซึ่งเป็ นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3
แขวง คือ แขวงหลวงพระบำง แขวงเชียงขวำง แขวงเวียงจันทน์

บ่ำย
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16.00 น.

18.30 น.

ถึงเมืองวังเวียง “กุย้ หลินเมืองลาว” จำกนั้นนำชมถ้ าจัง ซึ่งเป็ นถำ้ ที่มีหินงอกหินย้ อย และพระพุทธรูปอยู่
ภำยในถำ้ ชมวิวทิวทัศน์บนถำ้ จะมองตัวเมืองวังเวียงอย่ำงชัดเชน เชิญถ่ำยภำพไว้ เป็ นที่ระลึก แล้ วนำเข้ ำที่
พ ัก THAVISOUK HOTEL & RESORT / THAVONSOUK RESORT หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำที่รา้ น… หลังอำหำรสัมผัสวิถีชีวิตชำวเมืองวังเวียงตำมอัธยำศัย

วันที่สี่

วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-เขื่อนน้างึม-เวียงจันทน์-หอพิพธิ ภัณฑ์พระแก้ว
พระธาตุหลวง-ประตูชัย-ร้านสินค้า OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

07.00 น.
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก
อำลำเมืองวังเวียงเดินทำงสู่นครหลวงเวียงจันทน์ รถวิ่งผ่ำนบ้ ำนท่ำเรือ ซึ่งเป็ นหมู่บ้ำนอยู่ติดอ่ำงเก็บนำ้
เขื่อนนำ้ งึม มีอำชีพหำปลำ ทำปลำร้ ำ ปลำส้ ม และปลำแห้ ง เลือกซื้ออิสระตำมอัธยำศัย จำกนั้นเดินทำงต่อ
สู่เขื่อนนำ้ งึม
ถึงเขื่อนนำ้ งึม รับประทำนอำหำรกลำงวันร้าน... หลังอำหำรเดินทำงสู่นครหลวงเวียงจันทน์ แล้ วนำชมหอ
พิพธิ ภัณฑ์พระแก้ว ที่พระเจ้ ำไชยเชษฐำธิรำช สร้ ำงขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐำนพระแก้ วมรกตที่อญ
ั เชิญมำจำก
เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็ นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบรำณวัตถุลำ้ ค่ำ แล้ วนำท่ำนสักกำระพระธาตุหลวง ซึ่ง
เป็ นพระธำตุเก่ำแก่คู่บ้ำนคู่เมืองของลำว ชมอนุสาวรียป์ ระตูชยั เป็ นสถำปัตยกรรมที่ผสมผสำนศิลปะล้ ำน
ช้ ำงกับฝรั่งเศสเข้ ำด้ วยกันอย่ำงงดงำมและกลมกลืน จำกนั้นช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง(OTOP) ร้านจิ นตะนา
เลือกซื้ออิสระตำมอัธยำศัย ได้ เวลำสมควรเดินทำงไปสนำมบินวัดไต
เหินฟ้ ำกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินลำว เที่ยวบินที่ QV 445
ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ

12.00 น.

18.40 น.
19.40 น.

อ ัตรำค่ำบริกำร สำหร ับกรุป
๊ 16-20 ท่ำน (มีห ัวหน้ำท ัวร์ไทย)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่ำน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่ำนละ

2 ท่ำน(มีเตียง)
26-29 มค., 10-13, 23-26
กพ., 9-12, 23-26 มีค.
20-23 เม.ย., 28 เม.ย.-1 พค.,
4-7, 18-21, 25-28 พค.60

17,900.-

16,500.-

2,800.-

13-16, 14-17 เม.ย.60

18,900.-

17,500.-

3,000.-

ื เดินทำงไทยต้องมีอำยุกำรเดินทำงเหลือไม่นอ
หน ังสอ
้ ย กว่ำ 6 เดือน
ิ้ กรณีดา
มิฉะนน
ั้ บริษ ัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
่ นตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

อัตรานี้ รวม

ตัว๋ เครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบำง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภำษีสนำมบิน/ ที่พักโรงแรม 3 คืน
(ห้ องละ 2-3 ท่ำน)/ บัตรเข้ ำชมสถำนที่ทอ่ งเที่ยว/ อำหำรตำมระบุในรำยกำร/ รถบัสปรับอำกำศท่อง
เที่ยว/ ไกด์ท้องถิ่น/ ประกันกำรเดินทำงและรักษำพยำบำลวงเงินในวงเงินท่ำนละ 1,000,000/500,000
บำท(เฉพำะอุบัติเหตุเท่ำนั้น)/ นำ้ ดื่ม-ผ้ ำเย็น

อัตรานี้ ไม่รวม ทิปไกด์และพนักงำนขับรถ (500 ต่อท่ำน)/ อำหำรและเครื่องดื่มนอกเหนือรำยกำร/ ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวทุก
ชนิด/ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำสำหรับผู้เดินทำงชำวต่ำงชำติและผู้ถือเอกสำรต่ำงด้ ำว/ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ
หัก ณ ที่จ่ำย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ ระบุในรำยกำร

รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-26JAN-28MAY17H
เอกสารทีใ่ ช้

พาสปอร์ต ที่มีอำยุใช้ งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ ำว่ำงอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ

เงือ่ นไขการจอง เมื่อยืนยันกำรจอง แฟ็ กช์สำเนำหน้ ำพำสปอร์ตพร้ อมชำระค่ำมัดจำ ท่ำนละ
8,000 บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 15 วัน

หมายเหตุ :

โปรแกรมกำรเดินทำงข้ ำงต้ น อำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่ำนเป็ นสำคัญ

