เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้ านพี่เมืองน้ อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง
เป็ นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้ านช้ างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสตั นาคนหุตมะราชธานี”
เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้ าฟ้ างุ้ม ปัจจุบันเป็ น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้ รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2838 ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้ าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็ นเมืองเล็กๆ
ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้ อย่างครบถ้ วน
ผสมผสานด้ วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็ นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลีย
บนา้ คาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ไว้ ได้ อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง
ชมพระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ าโขง
ชมถ้ าติ่ง ชมน้ าตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้ าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บา้ นผานม เที่ยวสบายๆ
อาหารอร่อย ได้ สาระ ผู้บุกเบิกเส้ นทาง GATE WAY INDOCHINA ที่ชานาญเส้ นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ
เครื่องบิน ล่องเรือแม่นา้ โขง เป็ นพิเศษ PLV03: หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน โดยสายการบินลาว(QV) บินภายใน
1 เทีย
่ ว
กำหนดกำรเดินทำง 27-29 พค., 16-18 มิย., 7-9 กค., 18-20 สค., 29 กย.-1 ตค.60
8-9 ท่ำน เดินทำงได้ทก
ุ ว ัน (ไม่มห
ี ัวหน้ำท ัวร์ไทย)
8-10, 28-30 กค., 12-14 สค.60

ท่ำนละ 12,900 บำท
ท่ำนละ 12,900 บำท
ท่ำนละ 14,900 บำท

วันแรก

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สวุ ันพู มารามพิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา)

07.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10
เคาน์เตอร์ W แถว 6-8 สายการบินลาว(QV) เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและเช็คเอกสาร
เหินฟ้ าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบิน QV 634
ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้ านช้ าง เดิมชื่อ “ศรีสตั นาคนหุตมะราชธานี” เจริญ
รุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้ าฟ้ างุ้ม ปัจจุบันเป็ น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อยู่ตอนเหนือของประเทศ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง แล้ วรับประทานอาหารกลางวันร้าน…

10.25 น.
12.05 น.

บ่าย

17.00 น.

19.00 น.

วันที่สอง
05.30 น.

07.30 น.
09.00 น.

ชมวัดใหม่สุวนั นะพูมาราม
(Mai
Suwannaphumaram
Temple)
ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้ างในสมัยพระเจ้ าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า
วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็ นสังฆราชองค์สดุ ท้ ายของลาว
มีอุโบสถที่สวยงามด้ วยศิลปะแบบอูบมุง
และปัจจุบันใช้ เป็ นโรงเรียนปริยัติธรรม
แล้ วชมพิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง
อดีตเป็ นพระราชวังหลวงซึ่งเป็ นที่ประทับของเจ้ ามหาชีวิตลาว
สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็ นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519)
มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า
ทาด้ วยทองคา
90
เปอร์เซ็นต์เป็ นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว
ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ช่ือเมืองขวา แล้ วเปลี่ยนมาเป็ น เชียงดง เชียงทอง
ตามลาดับ
นาท่านไปสักการะพระธาตุพูสี
ที่ต้งั อยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง
หากไม่ได้ ข้ นึ ไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง
สองข้ างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้ วยดงดอกจาปาลาวหลากสีสนั (ช่วง
กพ.-มีค.)
มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่นา้ โขง
ล้ อมรอบด้ วยทิวเขาสลับซับซ้ อนสมกับนามว่า
บ้ านผา
เมืองภูอูอารยะธรรมล้ านช้ าง
ชมพระอาทิตย์อสั ดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง
ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์
โดยมีแม่นา้ โขงเป็ นฉากหลัง
และอีกด้ านหนึ่งจะเห็นนา้ คานที่ไหลมาบรรจบกับแม่นา้ โขง
จากนั้นให้ ทา่ นช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา(Night
Market)
เป็ นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม่ ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ ง
ชาวบ้ านผานม แม้ นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนาสินค้ าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็ นผ้ าปัก ผ้ าทอมือ ผ้ านุ่ง
ผ้ าซิ่น
เครื่องเงิน
เครื่องไม้
สินค้ ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้ าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าร้าน… หลังอาหารนาท่านเข้ าที่พ ัก MANOLUCK HOTEL/ VANSANA LPQ HOTEL
(3 ดำว) หรือเทียบเท่า

ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านผานม-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้าโขง-ถ้าติ่ง
น้าตกตาดกวางซี
ตื่นเช้ ากันซักหน่อยร่วมทาบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง
ทุกเช้ าชาวหลวงพรบางทุกบ้ านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ท่เี รียงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้ อย
ๆ
รูป
ซึ่งเป็ นภาพยามเช้ าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง
โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม
ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้ านช้ าง
(ตักบาตรข้ าวเหนียวและอาหารแห้ ง) จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง สัมผัสกับวิถีชีวิต
พ่อค้ า แม่ค้าชาวบ้ าน ที่นาสินค้ าพื้นเมืองมากมายมาวางขาย
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านช้ อปปิ้ งผ้ าพื้นเมืองที่บา้ นผานม หมู่บ้านทอผ้ าด้ วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา
ที่มีฝีมือในการทอผ้ าสวย
เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางสู่บา้ นช่างไห
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ริมแม่นา้ โขง
มีอาชีพในการหมักสาโทและต้ มเหล้ าโรง
และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ าพื้นเมืองจาพวกผ้ าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจาหน่าย
แล้ วลงเรือล่องน้ าโขงสู่ถ้ าติ่ง
ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่นา้ โขง
ถึงถ้ าติ่ง

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

ซึ่งเป็ นถา้ อยู่บนหน้ าผาริมแม่นา้ โขง
เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง
เงิน
นาก
ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้ จานวนนับพันองค์ ได้ เวลาสมควรล่องเรือกลับหลวงพระบาง
รับประทานอาหารกลางวันร้าน…
เดินทางไปน้ าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้ าน ถึงนา้ ตกตาดกวางซี
ซึ่งเป็ นนา้ ตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ าตก ที่ลดหลั่นเป็ นชั้นๆ อย่างสวยงาม
แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับนา้ พร้ อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ
ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง
รับประทานอาหารร้าน… หลังอาหารอิสระ พ ัก MANOLUCK HOTEL/VANSANA LPQ HOTEL(3 ดำว)
หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

วัดเชียงทอง-วัดวิชนุ ราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-ช้อปปิ้ ง
พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็ นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชได้ โปรดให้ สร้ างขึ้น
และได้ รับการอุปถัมภ์จากเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
และเจ้ าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็ นพิเศษ
บริเวณที่ต้งั ของวัดอยู่ตอนหัวโค้ งของแผ่นดินที่แม่นา้ คานมาบรรจบกันกับแม่นา้ โขง
เป็ นศูนย์ศิลปกรรมล้ านช้ าง ความงามของวัดอยู่ท่คี วามสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ
และบารุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็ นต้ นกาเนิดของศิลปะสกุลช่างล้ านช้ าง ชมวัดวิชุนราช
(Visounnarath
Temple)
สร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้ าวิชุนราช
ในปี
พ.ศ.2046
สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระบาง
ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคา
มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่
วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ ายแตงโมผ่าครึ่ง
ชาวลาวเรียกกันว่า
พระธาตุหมากโม
เป็ นทรงโอคว่า
ยอดพระธาตุลักษณะคล้ ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกา
หรือสุโขทัย
เจดีย์น้ ีอาจดูทรุดโทรมมากแม้ จะมีการปฏิสังขรณ์มา
2
ครั้งแล้ วในปี
พ.ศ.2402
ในสมัยพระเจ้ าสักกรินทร์(คาสุก)
ซึ่งเป็ นพระราชบิดาของเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
ได้ โปรดให้ มีการบูรณะใหม่และได้ มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี
พ.ศ.2457
ในรัชสมัยของเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
ได้ ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย
เช่น
เจดีย์ทองคา
พระพุทธรูปหล่อสาริด
พระพุทธรูปทองคา
ปัจจุบันนาไปเก็บไว้ ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวันร้าน… หลังอาหารอาลาหลวงพระบางเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้ าสู่กาแพงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 106
ถึงสนามบินวัดไต ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง แล้ วนาท่านเช็คอิน
เหินฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
***มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์3วัน(QV)***

12.00 น.
14.05 น.
14.50 น.
18.05 น.
19.40 น.

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

ผู ้ใหญ่

เด็กอายุตา่ กว่า 10

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่าน

ปี พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่านละ

1 ท่าน(มีเตียง)
27-29 พค., 16-18 มิย.,
7-9 กค., 18-20 สค.,
29 กย.-1 ตค.60
8-9 ท่ำน เดินทำงได้ทก
ุ ว ัน
(ไม่มห
ี ัวหน้ำท ัวร์ไทย)
8-10, 28-30 กค.,
12-14 สค.60

12,900.-

12,900.-

1,800.-

12,900.-

12,900.-

1,800.-

14,900.-

14,900.-

2,000.-

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

อัตรานี้ รวม

ตัว๋ เครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ ที่พักโรงแรม 2 คืน
(ห้ องละ 2-3 ท่าน)/ บัตรเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถตู้ Toyota DxD
หรือรถบัสปรับอากาศท่องเที่ยว 25,35,45 ที่น่ัง และรถกอล์ฟเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง(ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั จานวนสมาชิก)/
เรือล่องนา้ โขง/
ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/
ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินท่านละ
1,000,000/
500,000
บาท
(เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น)/ นา้ ดื่ม-ผ้ าเย็น

อัตรานี้ ไม่รวม

ทิปไกด์และพนักงานขับรถ/ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ข้ าวเหนียวตักบาตร/ ค่าใช้ จ่าย
ส่วนตัวทุกชนิด/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้ าว/ ภาษีมูลค่า
เพิ่ม 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 าพาสปอร์ตมาที่เบอร์.... พร้ อมชาระค่ามัดจา ท่านละ 8,000 บาท
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ :

โปรแกรมการเดินทางข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยยึดถือและคานึงถึงประโยชน์ทา่ นเป็ นสาคัญ

