แพ็คเกจหลวงพระบาง ม่วนซื่น 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน ลาว
เลือกเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป วันนี้ - 31 มี.ค. 60

ราคา 11,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - หลวงพระบาง - เข้าที่พัก
วันที่2 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - พระธาตุพูสี - ช้อปปิ้งตลาดค่่า
วันที่3 สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
08.00 น.
10.20 น.
12.00 น.

กลางวัน

เย็น
วันที่สอง
เช้ามืด

เช้า

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R
ลูกค้าทาการเชคอินรับบอร์ดดิ้งพาส ด้วยตนเอง
ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV634
เดินทางถึงท่าอากาศยานหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบกับเจ้าหน้าที่ ที่จะคอย
อานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง (Driver Come Guide)
นาท่านเดินทางสู่โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่น
แคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้าโขง แม่น้าคาน แม่น้าอู ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ณ
ดินแดนริมน้าโขง คือ หลวงพระบาง ปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางเป็นมรดกโลก
บริการอาหาร ณ ภัตตาคารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โรงแรมเมืองทองตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางในเขตมรดกโลกท่าน
สามารถเดินหรือเช่าจักรยานท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบางได้
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่ โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (3 ดาว+)
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - พระธาตุพูสี
เชิญท่านร่วมท่าบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณร
จากวัดต่าง ๆ จะออกบิ ณฑบาต เป็ นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่ อมใสใน
พระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนาท่านเดินชมตลาดยามเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาด
สด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว (ไม่รวมค่าข้าวเหนียว กระติ๊บ
ละ 100 บาท)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
จากนั้นนาชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ.
2102 – 2103 ซึ่งวัดเชีย งทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา
กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาแอ่นโค้งลาดต่า ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อ
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กลางวัน

เย็น

วันที่สาม
เช้า

ฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1 – 7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปปางห้าม
สมุทรในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่า
ถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรง-เมี้ยนโกศ ) ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักโดยช่างเพี้ยตัน
ภายในบรรจุพระพุทธรูป แกะสลักไม้จานวนมากที่เก็บมาไว้จากวัดร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนังด้านนอก
แกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิดทองไว้แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสีทองทับลงไป
นาท่านชม พระราชวังหลวง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์ส วรรคต ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น พิพิธภัณฑ์ ชมหอพระบาง เป็นที่ประดิษฐาน
“พระบาง” พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้าหนัก 54
กิโลกรัม เป็นทองคา 90 เปอร์เซ็นต์
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น ชมการทอผ้าทอมือแบบโบราณ ที่ “หมู่บ้านผานม” ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุกเป็น
ภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี และเลือกซื้อเครื่องเงินแท้ๆ จากร้านเครื่องเงินคุณภาพสูง ซึ่งเจ้าของร้านเป็น
ทายาทของช่างตีเงินในราชสานักล้านช้าง
จากนั้นนาท่านสู่ วัดป่าโพนเพา เป็นวัดเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สายสมุทร มีศาสนสถานส่วนใหญ่อยู่
บริเวณเชิงเขา จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สันติเจดีย์บนยอดเนิน สร้างขึ้นใน ปีพ.ศ. 2531 ลักษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ
ภายนอกชั้นบนทาสีทอง ส่วนชั้นล่างเป็นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ มีหน้าต่างแกะสลั กเล่าเรื่องพุทธประวัติ
ภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะประดับภาพฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ที่
สาคัญๆ หลายแห่งทั่วโลก บริเวณระเบียงชั้นสอง สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางได้กว้างไกล ตั้งแต่
สนามบิน ตัวเมือง สะพานเหล็ก แม่น้าคาน พระธาตุพูสีและเทือกเขาที่โอบล้อมด้านหลัง มีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศ
นาท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอด
ทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจาปาลาว (ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจาชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่าน
นมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยม
ยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมือง
หลวงพระบางยามเย็น
อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ตลาดค่่า ติดกับเขาพูสีได้)
เดินเที่ยวชม ตลาดค่่า (Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือก
ชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี อีกทั้งยังมีร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ
และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พักที่ โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (3 ดาว+)
หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช็คเอ้าท์ห้องพัก ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานหลวงพระบาง
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07.40 น.
09.20 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV633
กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...

โรงแรม
โรงแรมเมืองทอง

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป งดแถมกระเป๋า
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กมีเตียง/ท่าน เด็กไม่มีเตียง/ท่าน
11,900
11,900
11,900
** กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม *

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
5,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินลาว กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าข้าวเหนียวส่าหรับใส่บาตร
 ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
 ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
 ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ
เงื่อนไขการจอง และการส่ารองที่นั่ง
กรุณาชาระค่าแพคเกจทัวร์ ยอดเต็มจานวน เมื่อได้รับรับการยืนยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้ว (ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อชาระเงิน
แล้วเท่านั้น) พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันเริ่มเดินทาง หนังสือเดินทางเล่มใหม่
สามารถเดินทางได้เลย) และส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ FAX 027486246-7
***เมื่อช่าระค่าแพคเกจทัวร์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขอค่าเดินทางคืนได้ทุกกรณี***
การยกเลิก**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี****
หมายเหตุ
นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องดาเนินการทาวีซ่า แต่ยังคงใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุ
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ไม่ต่ากว่า 6 เดือนในการเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิม สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทาวีซ่าได้ที่
กรุงเทพฯ หรือทาวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน
ิ ธิเ์ ปลีย
***บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงร ักษามาตรฐานการบริการและ
ผลประโยชน์ผเู ้ ดินทางเป็นสาค ัญ (ราคาด ังกล่าวอาจเปลีย
่ นแปลงได้
้ น
ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับค่าเงินบาทและค่านา้ ม ันเพิม
่ เติมทีส
่ ายการบินเรียกเก็ บ)***

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com
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