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เยือนเมืองหลวงพระบางเยือนเมืองหลวงพระบาง  เมืองแหง่มรดกโลกอนัคงคณุคา่และความงดงามเมืองแหง่มรดกโลกอนัคงคณุคา่และความงดงาม  ชืน่ชมชืน่ชม  

วฒันธรรมวฒันธรรม  ประเพณีและวถิีชีวิประเพณีและวถิีชีวิตต  อนัเรียบงา่ยของชาวลา้นชา้งอนัเรียบงา่ยของชาวลา้นชา้ง 
  

เชิญผู้มเีกยีรต ิสมัผสับ้านพ่ีเมอืงน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง  หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกอืบ 
200ปี   เดิมชื่อเมือง “ศรีสตันาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ทั้งใน

เร่ืองสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเลก็ๆ ในหุบเขาที่ยังคงกล่ินอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้

อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝร่ังเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบ

น า้คาน ที่ยังคงรักษา ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และวิถชีีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวดัเชียงทอง พระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบนัเปิด
เป็นพพิธิภณัฑ ์พระธาตุแตงโม พระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น ้ าโขง ชมถ ้ าต่ิง น ้ าตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้ อผ้าทอมือพ้ืนเมืองของชาวไต
ล้ือที่บ้านผานม และอื่นๆ อกีมากมาย   ผู้ บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA  ที่ช านาญเส้นทางอนิโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ 
เคร่ืองบนิ และล่องเรือแม่น า้โขง เป็นพิเศษ 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง      11-14, 18-21, 25-28 มยิ.58     ทำ่นละ 20,900 บำท 

     2-5, 9-12, 16-19, 23-26 พค., 30 กค.-2 สค.58     

            6-9, 13-16, 20-23, 27-30 สค., 3-5, 10-13, 17-20, 24-27 กย.58 
  
 

วันแรก          กรงุเทพฯ-เวียงจันทน์-พระธาตหุลวง-อนสุาวรีย์ประตชัูย-เวียงจันทน์-วังเวียง                   

09.30 น.  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าประตูที่ 3-4  เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย(TG) โดย

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน  

11.45 น.  เหินฟ้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 570   

12.55 น.        ถงึสนามบนิวัดไต ก าแพงนครเวียงจนัทน์เมอืงหลวง สปป.ลาว  ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร 

แล้วรับประทานอาหารกลางวนัหอ้งอาหารโรงแรมแดนสะหวนัน ้างึม หลังอาหารน าท่านไปสกัการะพระ 
ธาตุหลวง เป็นพระธาตเุก่าแก่คู่บ้านคู่เมอืงของลาว แล้วชมอนุสาวรียป์ระตูชยั เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสม  
ผสานศิลปะล้านช้างกบัฝรั่งเศส 
เข้าด้วยกนัอย่างงดงามและกลมกลืน 

15.30 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงวงัเวียง ตามเส้นทางหมายเลข 13 เหนือ วงัเวยีงเป็นเมอืงที่มธีรรมชาตสิวยสดงดงาม อากาศเยน็สบาย 
ตวัเมอืงตั้งอยู่ริมแม่น า้ซอง ล้อมรอบด้วยเทอืกเขาสงู มองเหน็สายน า้กว้างสลับกบัเนนิทราย โดยมเีทอืกเขาหินปูนเป็น
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ฉากหลัง บรรยากาศของธรรมชาตยิามเยน็ที่ริมน า้ซองขณะที่แสงสทีองสดุท้ายของพระอาทติย์ก าลังจะลับขอบฟ้า ทาบทอ
ทวิเขาสงูสลับซับซ้อนซึ่งเป็นภาพที่งดยิ่ง วงัเวียงได้ฉายาว่า “กุย้หลินแห่งเมืองลาว”  

19.30 น. ถงึเมืองวงัเวียง รับประทานอาหารค ่าที่รา้นชนะไช หลังอาหารน าเข้าที่พกั VILAYVONG HOTEL / 

SAVANHVANGVIENG HOTEL หรือเทยีบเท่า พักผ่อนอสิระ  

วันท่ีสอง ถ ้าจัง-วังเวียง-ผาต้ัง-เมอืงกาสี-เมอืงพูคนู-หลวงพระบาง-พระธาตพูุสี-ช้อปป้ิงตลาด
ไนท์บาร์ซา 

 
 

06.40 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  
07.30 น. น าชมถ ้าจงั ซึ่งเป็นถ า้ที่มหิีนงอกหินย้อย และพระพุทธรปูอยู่ภายในถ า้ ชมวิวทวิทศัน์บนถ า้ จะมองตวัเมอืงวงัเวียงอย่าง

ชัดเชน  เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 
09.00 น. อ าลาเมอืงวงัเวียงเดนิทางสูเ่มอืงหลวงพระบาง (230 กม.) ท่านจะเพลิดเพลนิกบัทศันียภาพอนังดงามตระกานตาของทวิ

เขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพ้ืนเมอืงเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสงู ลาวเทงิ ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สอง
ข้างทาง ชมความย่ิงใหญ่ของขนุเขาที่เตม็ไปด้วยไม้ป่านานาพันธุท์ี่ขึ้นตามธรรมชาต ิ ระหว่างทางชมผาตั้ง ซึ่งเป็นภเูขาลูก
เดยีวที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ด้านหน้าของภเูขามนี า้ซองไหลผ่าน ภเูขารปูร่างแปลกตาสลับซับซ้อนสวยงามย่ิงนัก นักท่องเที่ยว
ต่างขนานนามว่า “กุย้หลินเมืองลาว” รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มคีวามสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคด
โค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมหีมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ชมทวิทศัน์สองข้างทางที่เตม็ไปเทอืกเขา
สวยงาม รถวิ่งผ่านกาส ีภพูระเจ้า ศาลาภคููณ ซึ่งเป็นจุดสงูสดุและแบ่งเขต 3 แขวง คอื แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง 
และแขวงเวียงจนัทน ์  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันรา้นพูคูนเพยีงฟ้า  ซึ่งท่านสามารถชมวิวทวิทศันไ์ด้โดยรอบ 360 องศา หลังอาหารเดนิทางต่อ 
ระหว่างทางผ่านเมืองพูคูน บา้นกิ่วกะจ า บนยอดภเูบี้ย  ซึ่งสงูจากระดบั น า้ทะเลประมาณ 2,300 เมตร  หยุดพักเข้า
ห้องน า้ จากนั้นเดนิทางสูเ่มอืงหลวงพระบาง 

16.00 น. ถงึเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง อดตีราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดมิชื่อ “ศรีสตันาคนหุตมะราชธาน”ี เจริญรุ่งเรือง
มากในสมยัพระเจ้าฟ้างุ้ม โดยองคก์าร UNESCO ได้ประกาศให้เป็นเมอืงมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม จากนั้นน าท่านไป
สกัการะพระธาตุพูสี   ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสงู 150 เมตร  ใจกลางเมอืงหลวงพระบาง  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง
หากไม่ได้ขึ้นสกัการะพระธาต ุ กเ็หมอืนมาไม่ถงึหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตรุ่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดง

ดอกจ าปาลาวหลากสสีนั   มองจากยอดพูสคีอืภาพพานอรามาของราชธานเีก่าแก่ริมแม่น า้โขง ล้อมรอบด้วยทวิเขา

สลับซับซ้อนสมกบันามว่า บ้านผา เมอืงภอูอูารยะธรรมล้านช้าง จากนั้นเดนิชมตลาดไนทบ์ารซ์า (Night Market) เป็น
ถนนคนเดนิตอนเยน็ตั้งแต่เวลา 5 โมงเยน็ถงึประมาณ 4 ทุ่ม กจ็ะมชีาวลาวสงู ลาวเทงิ ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่
ชาวหลวงพระบางเองกจ็ะน าสนิค้าพ้ืนเมอืง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมอื ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เคร่ืองเงนิ เคร่ืองไม้ สนิค้ามากมาย

ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดนิตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสดุหัวถนน อสิระตามอธัยาศัย 

19.00 น.          รับประทานอาหารค ่ารา้นหลวงพระบาง หลังอาหารอสิระ หลังอาหารน าเข้าทีพ่กัโรงแรม BUALUANG  

HOTEL / XANG KHAM  HOTEL(3 ดำว) หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีสาม ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บา้นช่างไห-ล่องเรือแม่น ้าโขง-ถ ้าต่ิง ปากอู-
บา้นผานม-น ้าตกตาดกวางซี-วัดวิชนุราช-พระธาตหุมากโม 

05.30 น.   ตื่นเช้ากนัซักหน่อยร่วมท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียวกบัชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากนั

ออกมานั่งรอตกับาตรพระสงฆท์ี่เรียงแถวเดนิมาตามถนนเป็นร้อยๆ รปู ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มชีีวติชีวาของหลวงพระบาง 

โดยสะท้อนถงึวิถชีวีิตของสงัคมอนัสงบสขุและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มต่ีอพุทธศาสนาที่หย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมของ

ชาวล้านช้าง (ตกับาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง) จากนั้นเที่ยวชมตลาดเชา้เมอืงหลวงพระบาง  สมัผสักบัวิถชีีวิต พ่อค้า 
แม่ค้าชาวบ้าน ที่น าสนิค้าพ้ืนเมอืงมากมายมาวางขาย  
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ชมวดัเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมอืงหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธริาชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการ

อปุถมัภ์จากเจ้ามหาชวีิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชวีิตศรีสว่างวงศ์วฒันามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของ
แผ่นดนิที่แม่น า้คานมาบรรจบกนักบัแม่น า้โขง เป็นศนูย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มี
การวางผงัออกแบบ และบ ารงุรักษาอย่างดเีย่ียม ชมสิมหรือโบสถ ์ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง จากนั้น
เดนิทางสู่บา้นช่างไห สมัผสัวิถชีีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น า้โขง มอีาชีพในการหมกัสาโทและต้มเหล้าโรงจ าหน่าย  
และยังเป็นแหล่งรวมสนิค้าพ้ืนเมอืงจ าพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจ าหน่าย แล้วน าท่านลงเรือล่องน ้ าโขงสู่ถ ้า

ต่ิง  ชมวิวทวิทศัน์และวิถชีวีิตสองฝั่งแม่น า้โขง ถงึถ ้าต่ิงซึ่งเป็นถ า้อยู่บนหน้าผาริมแม่น า้โขง เดมิเคยมพีระพุทธรปูทอง 
เงนิ นาก ปัจจุบนัเหลือแต่พระพทุธรปูไม้จ านวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันรา้นมะนีวนั ปากอู 

บ่าย ออกเดนิทางสู่บา้นผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมอืของชาวไทล้ือที่อพยพมาจากสบิสองปันนา ที่มฝีีมอืในการทอผ้าสวยงาม
เลือกซื้ออสิระ จากนั้นเดนิทางสู่น ้าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถชีวีิตของชาวบ้าน ถงึน า้ตกตาด

กวางส ี  ซึ่งเป็นน า้ตกที่สวยที่สดุในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน ้ าตก ที่ลดหล่ันเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้น
เกดิจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากบัน า้ พร้อมกบัชมความร่มรื่นเขยีวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควร

เดนิทางกลับ จากนั้นชมวดัวิชนุราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมยัพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้น
เพ่ือเป็นที่ประดษิฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมอืงเวียงค า มเีจดย์ีปทุมหรือพระธาตดุอกบวัใหญ่ วัดนี้มพีระธาตเุจดย์ี

องคใ์หญ่รปูทรงคล้ายแตงโมผ่าคร่ึง ท าให้ชาวลาวเรียกกนัว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว ่า ยอดพระธาตลุักษณะ

คล้ายรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรปูแบบลังกาหรือสโุขทยั เจดยี์นี้อาจดูทรดุโทรมมากแม้จะมกีารปฏสิงัขรณม์า 2 คร้ัง

แล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมยัพระเจ้าสกักรินทร์(ค าสกุ) ซึ่งเป็นพระราชบดิาของเจ้ามหาชวีิตศรีสว่างวงศ ์ได้โปรดให้มกีาร
บูรณะใหม่และได้มกีารบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมยัของเจ้ามหาชวีิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมค่ีา
มากมาย เช่น เจดยี์ทองค า พระพุทธรปูหล่อส าริด พระพุทธรปูทองค า ปัจจุบนัน าไปเกบ็ไว้ในหอพิพิธภัณฑห์ลวงพระบาง 

19.00 น.             รับประทานอาหารค ่ารา้นนางไก่ อนงเดด หลงัอาหารพักผ่อนอสิระ หรือจะชมแสง เสยีง ยามราตรี ตาม 
อธัยาศัย พกัโรงแรม BUALUANG HOTEL / XANG KHAM  HOTEL(3 ดำว)  

หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีส่ี พพิธิภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดใหมส่วัุนนะพูมารม-หลวงพระบาง-กรงุเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    
08.00 น. ชมวดัใหม่สุวนันะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ตดิกบัพระราชวงัหลวง สร้างใน

สมยัพระเจ้าอนุรทุ ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้ เคยเป็นที่ประทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั นับเป็น
สงัฆราชองคส์ดุท้ายของลาว มอีโุบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอบูมุง และปัจจุบนัใช้เป็นโรงเรียนปริยัตธิรรม แล้วชม

พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง อดตีเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทบัของเจ้ามหาชวีิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภัณฑเ์มอืปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดษิฐานพระบาง 
พระพุทธรปูปางห้ามสมุทร สงู 1.14 เมตร หนัก 54 กโิลกรัม กล่าวกนัว่าท าด้วยทองค า 90 เปอร์เซน็ต ์ เป็นพระพุทธรปู
คู่บ้านคู่เมอืงหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมอืงหลวงพระบาง เดมิเมอืงนี้ชื่อเมอืงขวา แล้วเปล่ียนมา
เป็น เชียงดง เชียงทอง ตามล าดบั จากนั้นอ าลาเมอืงหลวงพระบางเดนิทางสู่สนามบนิ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันรา้นปากหว้ยมีไช หลงัอาหารอ าลาเมอืงหลวงพระบางเดนิทางสู่สนามบนิ 
14.50 น. เหินฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 577   
16.25 น. ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิจงัหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดภิาพ  พร้อมความประทบัใจ 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำร  ส ำหรบักรุป๊  16-20 ทำ่น  (มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย)  10 ทำ่น ไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย                                    
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่                            

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 10 ปี

พักรวมกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น(ไมม่เีตยีง) 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทำ่นละ 

11-14, 18-21, 25-28 มยิ.58 
-5, 9-12, 16-19, 23-26 พค., 

30 กค.-2 สค.58                          
6-9, 13-16, 20-23, 27-30 สค., 

3-5, 10-13, 17-20, 24-27 กย.58 

 20,900.- 19,500.- 3,200.- 

พกั Sada Hotel(4 ดำว)  
หรอืเทยีบเทำ่ 

22,900.- 20,900.- 4,500.- 

หนงัสอืเดนิทำงไทยตอ้งมอีำยกุำรเดนิทำงเหลอืไมน่อ้ย กวำ่ 6 เดอืน  

               ฯ               ใดๆ ท ัง้ส ิน้  กรณี                                           
 

อตัรานี้ รวม       ตัว๋เคร่ืองบนิกรงุเทพฯ-เวียงจนัทน-์หลวงพระบาง-กรงุเทพฯ และภาษีสนามบนิ/ ที่พักโรงแรม 3 คนื(ห้อง 
ละ 2-3 ท่าน)/ บตัรเข้าชมสถานที่/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถท่องเที่ยว/ เรือล่องน า้โขง/ มคัคุเทศก ์ 
ท้องถิ่น/ ประกนัการเดนิทางและรักษาพยาบาลวงเงนิในวงเงนิท่านละ 1,000,000 /500,000 บาท /บริการ 
น า้ดื่ม-ผ้าเยน็ 

อตัรานี้ ไม่รวม    อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ/ ข้าวเหนียวตกับาตร/ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัทุกชนิด / ทริบมคัคุเทศก ์
และพนักงานขบัรถ/ ค่าธรรมเนยีมวีซ่าส าหรับผู้เดนิทางชาวต่างชาตแิละผู้ถอืเอกสารต่างด้าว/ภาษีมูลค่า  
เพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% / และอื่นๆ ที่มไิด้ระบุในรายการ   

 
เอกสารท่ีใช ้       พาสปอรต์ ที่มอีายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอืน  และมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 
เงื่อนไขการจอง  เมื่อยืนยันการจอง แฟ็กช์ส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร ์0-2966-7532 พร้อมช าระค่ามดัจ าท่านละ  8,000 บาท ส่วนที่เหลือ 
 ช าระก่อนเดนิทาง 15 วัน 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดนิทางข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า โดยยึดถอืและค านึงถงึประโยชน์ท่านเป็นส าคญั 
 

 
 
 
 

 


