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เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชืน
่ ชม
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวต
ิ อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้ านพี่เมืองน้ อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็ นอดีตราชธานีของ
อาณาจักรล้ านช้ างเกือบ 200 ปี
เดิมชื่อเมือง “ศรีสตั นาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้ าฟ้ างุ้ม
ปัจจุบันเป็ น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้ รับการขึ้น
ทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2538 ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้ าง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็ นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยงั คงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้ อย่าง
ครบถ้ วน ผสมผสานด้ วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็ นแถวอยู่ตลอดริม
ถนนเลียบนา้ คาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถชี ีวิตความเป็ นอยู่ ไว้ ได้ อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง
ชมพระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี ชมน้ าตกตาดกวางซี ชมและ
เลือกซื้อหัตถกรรมผ้ าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บา้ นผานม สัมผัสเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว และเที่ยวนคร
หลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้ สาระ ผู้บุกเบิกเส้ นทาง GATE WAY INDOCHINA
ที่ชานาญเส้ นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่นา้ โขง เป็ นพิเศษ
กำหนดกำรเดินทำง

วันแรก
07.30 น.
10.25 น.
12.05 น.

29 เม.ย.-1 พค., 5-7 พค., 12-14 สค.60

ท่ำนละ 16,900 บำท

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้าตกตาดกวางซี-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8
เคาน์เตอร์ R แถว R1-3 สายการบินลาว(QV) เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยต้ อนรับ
เหินฟ้ าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 634
ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้ านช้ างเดิมชื่อ “ศรีสตั นาคนหุตมะราชธานี” เจริญ
รุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้ าฟ้ างุ้ม ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง แล้ วนาท่านรับประทานอาหารกลางวันร้าน
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บ่าย

19.00 น.

… หลังอาหารเข้ าที่พ ัก MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL (3 ดำว) หรือเทียบเท่า
พักผ่อนอิสระ
ออกเดินทางไปน้ าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้ าน ถึงนา้ ตกตาดกวาง
ซี ซึ่งเป็ นนา้ ตกที่สวยที่สดุ ในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ าตก ที่ลดหลั่นเป็ นชั้นๆ อย่างสวยงาม
แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับนา้
พร้ อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ
บริเวณ ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง จากนั้นนาท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ต้งั อยู่บนเนิน
เขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้ องขึ้นไปบูชาพระธาตุ
ถ้ าไม่ได้ ข้ นึ ไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถงึ หลวงพระบาง สองข้ างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้ วยดง
ดอกจาปาลาวหลากสีสนั
มองจากยอดพูสคี ือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่นา้ โขง ล้ อมรอบ
ด้ วยทิวเขาสลับซับซ้ อนสมกับนามว่า บ้ านผา เมืองภูออู ารยะธรรมล้ านช้ าง ชมพระอาทิตย์อสั ดงและตัว
เมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่นา้ โขงเป็ นฉากหลัง และอีกด้ าน
หนึ่งจะเห็นนา้ คานที่ไหลมาบรรจบกับแม่นา้ โขง แล้ วช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองที่ถนนคนเดิน หรือ ตลาดไนท์
บาร์ซา (Night Market) เป็ นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง
ลาวเทิง ลาวม้ ง ชาวบ้ านผานม แม้ นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนาสินค้ าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็ นผ้ าปั ก ผ้ า
ทอมือ ผ้ านุ่ง ผ้ าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้ า
พระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าร้าน… หลังอาหารสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราช
วังเก่า)-วัดวิชนุ ราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-พู คนู -กาสี-วังเวียง

05.30 น.

ตื่นแต่เช้ าร่วมทาบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้ า ชาวหลวง
พระบางทุกบ้ านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้ อยๆ รูป เป็ น
ภาพยามเช้ าที่มีชีวิตชีวา
ซึ่งสะท้ อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธ
ศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้ านช้ าง นับว่าเป็ นภาพที่หาดูได้ ไม่ง่ายนัก จากนั้นชมตลาดเช้า
พื้นบ้ านริมฝั่งแม่นา้ โขง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็ นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชได้ โปรดให้ สร้ างขึ้น และ
ได้ รับการอุปถัมภ์จากเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็ นพิเศษ บริเวณที่ต้งั
ของวัดอยู่ตอนหัวโค้ งของแผ่นดินที่แม่นา้ คานมาบรรจบกันกับแม่นา้ โขง
เป็ นศูนย์ศิลปกรรมล้ านช้ าง
ความงามของวัดอยู่ท่คี วามสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบารุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือ
โบสถ์ ซึ่งเป็ นต้ นกาเนิดของศิลปสกุลช่างล้ านช้ าง แล้ วนาชมพิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็ นพระราชวัง
หลวงซึ่งเป็ นที่ประทับของเจ้ ามหาชีวิตลาว สร้ างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็ น
ผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอทีป่ ระดิษฐานพระบาง
พระพุทธรูปปางห้ ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทาด้ วยทองคา 90 เปอร์เซ็นต์ เป็ น
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้
ชื่อเมืองขวา แล้ วเปลี่ยนมาเป็ น เชียงดง เชียงทอง ตามลาดับ จากนั้นนาชมวัดวิชนุ ราช (Visounnarath
Temple) สร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้ าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่ง
อาราธนามาจากเมืองเวียงคา มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรง
คล้ ายแตงโมผ่าครึ่ง ทาให้ ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็ นทรงโอคว่า ยอดพระธาตุลักษณะ

07.00 น.
08.00 น.
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12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

คล้ ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย
เจดีย์น้ ีอาจดูทรุดโทรมมากแม้ จะมีการ
ปฏิสงั ขรณ์มา 2 ครั้งแล้ วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้ าสักกรินทร์(คาสุก) ซึ่งเป็ นพระราชบิดาของเจ้ า
มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ โปรดให้ มีการบูรณะใหม่และได้ มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัย
ของเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ ค้นพบโบราณวัตถุมคี ่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคา พระพุทธรูปหล่อสาริด
พระพุทธรูปทองคา ปัจจุบันนาไปเก็บไว้ ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุ บัน
รับประทานอาหารกลางวันร้าน…
อาลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่เมืองวังเวียง ตามเส้ นทางหมายเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็ นเมืองที่มี
ธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่นา้ ซอง ล้ อมรอบด้ วยเทือกเขาสูง มองเห็น
สายนา้ กว้ างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็ นฉากหลัง วังเวียงได้ ฉายาว่า “กุย้ หลินแห่ง
เมืองลาว” จริงเท็จแค่ไหน ต้ องไปพิสจู น์กนั รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้ าที่มีความสูงจากระดับนา้ ทะเล
1,800 เมตร เส้ นทางคดโค้ ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้ างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็ นระยะ
ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมือง
เผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้ านเรือนอยู่สองข้ างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของ
ขุนเขาที่เต็มไปด้ วยไม้ ป่านานาพันธุท์ ่ขี ้ นึ ตามธรรมชาติ
ถึงเมืองวังเวียง “กุย้ หลินเมืองลาว” แล้ วรับประทานอาหารค่าร้าน… หลังอาหารเข้ าที่พ ัก THAVISOUK
HOTEL & RESORT / THAVONSOUK RESORT (3 ดำว) หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ

วันที่สาม

ถ้าจัง-วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-วัดสีสะเกด-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์
ประตูชัย ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมือง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

06.30 น.
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก
นาชมถ้ าจัง ซึ่งเป็ นถา้ ที่มหี ินงอกหินย้ อย และพระพุทธรูปอยู่ภายในถา้ ชมวิวทิวทัศน์บนถา้ จะมองตัว
เมืองวังเวียงอย่างชัดเชน เชิญถ่ายภาพไว้ เป็ นที่ระลึก จากนั้นอาลาเมืองวังเวียงเดินทางกลับเวียงจันทน์ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารกลางวันร้าน…
ชมพิพธิ ภัณฑ์สีสะเกด วัดที่มีภมู ิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มี
รูปทรงคล้ ายมณฑปมีหลังคาหลดหลั่นกันลงมาเป็ นชั้นๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้ านช้ าง จากนั้นไปสักการะ
พระธาตุหลวง เป็ นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว แล้ วชมอนุสาวรียป์ ระตูชยั เป็ นสถาปัตยกรรมที่
ผสมผสานศิลปะล้ านช้ างกับฝรั่งเศสเข้ าด้ วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้า
พื้ นเมือง(OTOP) ร้ านจินตะนา เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินวัดไต
เหินฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

12.30 น.
บ่าย

18.35 น.
19.35 น.

อ ัตรำค่ำบริกำร สำหร ับกรุป
๊ 16-20 ท่ำน (มีห ัวหน้ำท ัวร์ไทย) 8 ท่าน ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย
กรณีเดินทำง 8-9 ท่ำน(เด็กคิดเท่ำรำคำผูใ้ หญ่)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่ำน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่ำนละ

2 ท่ำน(ไม่มเี ตียง)
29 เม.ย.-1พค.,
5-7 พค., 12-14 สค.60

16,900.-

15,900.-

1,800.-

รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-29APR-14AUG17H
ื เดินทำงไทยต้องมีอำยุกำรเดินทำงเหลือไม่นอ
หน ังสอ
้ ย กว่ำ 6 เดือน
ิ้ กรณีดา่ นตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
มิฉะนน
ั้ บริษ ัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น

อัตรานี้ รวม

ตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ ที่พักโรงแรม 2 คืน
(ห้ องละ 2-3 ท่าน/บัตรเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ
ท่องเที่ยว สปป.ลาว ขนาด 25,35,45 ที่น่ัง และรถกอล์ฟเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง/ ไกด์ท้องถิ่น/
ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินในวงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท (เฉพาะอุบัติเหตุ
เท่านั้น)/ นา้ ดื่ม-ผ้ าเย็น

อัตรานี้ ไม่รวม ทิปไกด์และพนักงานขับรถ/ เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ข้ าวเหนียวตักบาตร/ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด/
ค่าธรรม เนียมวีซ่าสาหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถอื เอกสารต่างด้ าว/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ
ที่จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
เอกสารทีใ่ ช้

พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า

เงือ่ นไขการจอง เมื่อยืนยันการจอง แฟ็ กช์สาเนาหน้ าพาสปอร์ต พร้ อมชาระค่า มัดจา ท่านละ 8,000 บาท
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยยึดถือและคานึงถึงประโยชน์ท่านเป็ นสาคัญ

