มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน ลาวแอรไลน บินภายใน 1 เที่ยว

อาณาจักรลานชางเกือบ 200 ป เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุงเรืองมากในสมัยพระเจา
ฟางุม ปจจุบนั เปน 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูทางตอนเหนือของประเทศ ไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากองคการ UNESCO ใหเปนเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2838 ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสราง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เปนเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยงั คงกลิน่ อายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว
อยางครบถวน ผสมผสานดวยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสทีป่ รากฎอยูในตึกแถวรูปทรงเกาแกเรียงเปนแถวอยู
ตลอดริมถนนเลียบน้ําคาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยู ไวไดอยางเหนียวแนน ชมวัด
เชียงทอง ชมพระราชวังเกา ซึ่งปจจุบนั เปดเปนพิพิธภัณฑ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และลองเรือแมน้ํา
โขง ชมถ้ําติ่ง ชมน้ําตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผาทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บานผานม และเยี่ยม
เยือนกําแพงนครหลวงเวียงจันทน เมืองหลวง สปป.ลาว ชมและกราบไหวพระธาตุหลวง และถายภาพทีอ่ นุสาวรีย
ประตูชัย เที่ยวสบายๆ อาหารอรอย ไดสาระ
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - หลวงพระบาง - วัดใหมสุวันพูมาราม - พิพิธภัณฑหลวงพระบาง (พระราชวังเกา) พระธาตุพสู ี - ชมพระอาทิตยอัสดง - ตลาดไนทบารซา

วันที่2 ตักบาตรขาวเหนียว - ตลาดเชา - บานชางไห - ลองเรือน้าํ โขง - ถ้ําติ่ง - บานผานม - น้ําตกตาดกวางซี
วันที่3

วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - บินภายในสูเ วียงจันทร - พระธาตุหลวง - ถายภาพอนุสาวรียป ระตูชัย
- สนามบินวัดไต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก
07.30 น.
10.25 น.

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหมสุวันพูมาราม
พิพิธภัณฑหลวงพระบาง(พระราชวังเกา) - พระธาตุพูสี - ถนนคนเดิน(ตลาดไนทบารซา)
คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกตางประเทศชัน้ 4 ประตูทางเขาที่ 10
เคานเตอร W แถว 6-8 สายการบินลาว(QV) เจาหนาทีบ่ ริษัทฯ คอยใหการตอนรับและเช็คเอกสาร
เหินฟาสูเมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบิน QV 634
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12.05 น.

บาย

17.00 น.

19.00 น.
วันที่สอง
05.30 น.

07.00 น.

ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรลานชาง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญ
รุงเรืองมากในสมัยพระเจาฟางุม ปจจุบันเปน 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู
ตอนเหนือของประเทศ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง แลวรับประทานอาหารกลางวันราน…
ชมวัดใหมสุวนั นะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยูถนนศรีสวางวงศติดกับ
พระราชวังหลวง สรางในสมัยพระเจาอนุรุท ในป พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆวา วัดใหม วัดนี้เคยเปนที่ประทับ
ของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเปนสังฆราชองคสุดทายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามดวยศิลปะแบบอูบ
มุง และปจจุบนั ใชเปนโรงเรียนปริยัติธรรม แลวชมพิพธิ ภัณฑหลวงพระบาง อดีตเปนพระราชวังหลวงซึ่ง
เปนที่ประทับของเจามหาชีวิตลาว สรางขึ้นในป ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเปน
ผูออกแบบ เมือ่ ป ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางหามสมุทร สูง 1.14
เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กลาวกันวา ทําดวยทองคํา 90 เปอรเซ็นตเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระ
บางและของชาวลาว ซึ่งเปนที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แลวเปลี่ยนมาเปน
เชียงดง เชียงทอง ตามลําดับ
นําทานไปสักการะพระธาตุพสู ี
ที่ตั้งอยูบนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
นักทองเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไมไดขึ้นไปก็เหมือนมาไมถึงหลวงพระบาง สองขางทางขึ้นพระ
ธาตุรมรื่นและหอมอบอวลไปดวยดงดอกจําปาลาวหลากสีสัน(ชวง กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพา
นอรามาของราชธานีเกาแกริมแมน้ําโขง ลอมรอบดวยทิวเขาสลับซับซอนสมกับนามวา บานผา เมืองภูอู
อารยะธรรมลานชาง ชมพระอาทิตยอสั ดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องลางจะมองเห็น
พิพิธภัณฑ โดยมีแมน้ําโขงเปนฉากหลัง และอีกดานหนึ่งจะเห็นน้ําคานที่ไหลมาบรรจบกับแมน้ําโขง จากนั้น
ใหทานชอปปงสินคาพื้นเมืองที่ตลาดไนทบารซา(Night Market) เปนถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแตเวลา 5
โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง ชาวบานผานม แมนแตชาวหลวงพระบางเองก็
จะนําสินคาพื้นเมือง ไมวาจะเปนผาปก ผาทอมือ ผานุง ผาซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม สินคามากมายถูกวางอยู
บนถนนและริมทางเดินตั้งแตหนาพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ําราน… หลังอาหารนําทานเขาที่พัก MANOLUCK HOTEL/ VANSANA LPQ
HOTEL (3 ดาว) หรือเทียบเทา
ตักบาตรขาวเหนียว - ตลาดเชา - บานชางไห - ลองเรือน้ําโขง - ถ้ําติ่ง - บานผานม
น้ําตกตาดกวางซี
ตื่นเชากันซักหนอยรวมทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกเชาชาวหลวงพรบางทุกบาน
จะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปนรอยๆ รูป ซึ่งเปนภาพยามเชาที่มี
ชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะทอนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีตอพุทธ
ศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง (ตักบาตรขาวเหนียวและอาหารแหง) จากนั้นเที่ยวชม
ตลาดเชาเมืองหลวงพระบาง สัมผัสกับวิถีชีวิต พอคา แมคาชาวบาน ที่นําสินคาพื้นเมืองมากมายมา
วางขาย
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
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12.00 น.
บาย

19.00 น.
วันที่สาม
07.00 น.
08.00 น.

11.30 น.
13.05 น.
13.50 น.

เดินทางสูบานชางไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูริมแมน้ําโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและตม
เหลาโรง และยังเปนแหลงรวมสินคาพื้นเมืองจําพวกผาทอลวดลายสวยงามมากมายวางจําหนาย แลวลงเรือ
ลองน้าํ โขงสูถ้ําติ่ง ชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตสองฝงแมน้ําโขง ถึงถ้ําติ่ง ซึ่งเปนถ้ําอยูบนหนาผาริมแมน้ําโขง
เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปจจุบันเหลือพระพุทธรูปไมจํานวนนับพันองค ไดเวลาสมควรลองเรือ
กลับหลวงพระบาง
รับประทานอาหารกลางวันราน…
นําทานชอปปงผาพื้นเมืองที่บานผานม หมูบานทอผาดวยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปนนา ที่มี
ฝมือในการทอผาสวย เลือกซือ้ อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางไปน้ําตกตาดกวางซี ระหวางทางผานหมูบาน
ชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบาน ถึงน้ําตกตาดกวางซี ซึ่งเปนน้ําตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงาม
ของน้ําตก ที่ลดหลั่นเปนชั้นๆ อยางสวยงาม แตละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ํา พรอม
กับชมความรมรื่นเขียวชอุมรอบๆ บริเวณ ไดเวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง
รับประทานอาหารราน… หลังอาหารอิสระ พัก MANOLUCK HOTEL/VANSANA LPQ HOTEL(3
ดาว) หรือเทียบเทา
วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - หลวงพระบาง - เวียงจันทน - ชอปปง
พระธาตุหลวง - อนุสาวรียประตูชัย - เวียงจันทน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเปนวัดหลวงคูเมืองหลวงพระบาง โดยพระเจาไชยเชษฐาธิราชไดโปรดใหสรางขึ้น และ
ไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนามากเปนพิเศษ บริเวณที่ตั้ง
ของวัดอยูตอนหัวโคงของแผนดินที่แมน้ําคานมาบรรจบกันกับแมน้ําโขง เปนศูนยศิลปกรรมลานชาง ความ
งามของวัดอยูที่ความสงบ สงา สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบํารุงรักษาอยางดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ
ซึ่งเปนตนกําเนิดของศิลปะสกุลชางลานชาง ชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สรางขึ้นในสมัย
พระเจาวิชุนราช ในป พ.ศ.2046 สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคํา มี
เจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ วัดนี้มพี ระธาตุเจดียองคใหญรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่ง ชาวลาวเรียก
กันวา พระธาตุหมากโม เปนทรงโอคว่ํา ยอดพระธาตุลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบ
ลังกา หรือสุโขทัย เจดียนี้อาจดูทรุดโทรมมากแมจะมีการปฏิสังขรณมา 2 ครั้งแลวในป พ.ศ.2402 ในสมัย
พระเจาสักกรินทร(คําสุก) ซึง่ เปนพระราชบิดาของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ไดโปรดใหมีการบูรณะใหมและ
ไดมีการบูรณะครั้งใหญในป พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ไดคนพบโบราณวัตถุมีคา
มากมาย เชน เจดียทองคํา พระพุทธรูปหลอสําริด พระพุทธรูปทองคํา ปจจุบันนําไปเก็บไวในหอพิพิธภัณฑ
หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวันราน… หลังอาหารอําลาหลวงพระบางเดินทางสูสนามบิน
เหินฟาสูกําแพงนครหลวงเวียงจันทน โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 102
ถึงสนามบินวัดไต ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง แลวทานนํากราบไหวพระธาตุหลวง และถายภาพ
อนุสาวรียประตูชัย หากทานไมเที่ยวชมตามรายการ ก็ไปชอปปงสินคาพื้นเมืองที่ตลาดเชา เลือกซื้ออิสระ
ตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินวัดไต
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18.35 น.
19.35 น.

เหินฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

อัตราคาบริการ สําหรับกรุป 16-20 ทาน (มีหัวหนาทัวรไทย) 8-9 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทย
กรณีเดินทาง 8-9 ทาน(เด็กคิดเทาราคาผูใ หญ)
ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 10 ปพัก
พักเดี่ยว
อัตราคาบริการ
พักหองละ 2-3 ทาน
รวมกับผูใหญ
เพิ่มทานละ
ตอทาน งดแถมกระเปา
2 ทาน(มีเตียง)
10-12 / 24-26 พย.60
17,900.16,500.2,000.1-3 / 9-11 / 22-24 ธค.60
12-14 มค.61
8-9 ทาน เดินทางไดทุกวัน
17,900.17,900.2,000.(ไมมีหัวหนาทัวรไทย)
30 ธค.-1 มค.61
19,900.18,500.2,200.31 ธค.-2 มค.61
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลา
การเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับ
ทานในภายหลังทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาว
มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุการเดินทางเหลือไมนอย กวา 6 เดือน
มิฉะนัน้ บริษทั ฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ กรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ ทีพ่ ักโรงแรม 2 คืน
(หองละ 2-3 ทาน)/ บัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถตู Toyota DxD หรือ
รถบัสปรับอากาศทองเที่ยว 25,35,45 ที่นงั่ และรถกอลฟเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง(ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
จํานวนสมาชิก)/ เรือลองน้ําโขง/ ไกดทองถิ่น(พูดไทย)/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงิน
ทานละ 1,000,000/ 500,000 บาท (เฉพาะอุบัติเหตุเทานั้น)/ น้ําดื่ม-ผาเย็น
อัตรานี้ไมรวม ทิปไกดทองถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหนาทัวรไทย/ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ขาว
เหนียวตักบาตร/ คาใชจายสวนตัวทุกชนิด/ คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือ
เอกสารตางดาว/ ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%/ และอืน่ ๆ ทีม่ ิไดระบุในรายการ
เอกสารที่ใช
พาสปอรต ที่มีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน และมีหนาวางอยางนอย 2 หนา
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เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 8,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่นั่งแนนอน พรอมสงสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2748 6246-7
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา
25 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร (การไม
ชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
หมายเหตุ :
โปรแกรมการเดินทางขางตน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การแจงใหทราบลวงหนา โดยยึดถือและคํานึงถึงประโยชนทานเปนสําคัญ
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