เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแหงมรดกโลกอันคงคุณคาและความงดงาม ชืน
่ ชม
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถช
ี วี ต
ิ อันเรียบงายของชาวลานชาง
เชิญผูมีเกียรติ สัมผัสบานพี่เมืองนอง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เปนอดีตราชธานีของ
อาณาจักรลานชางเกือบ 200ป เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุงเรืองมากในสมัยพระเจาฟางุม ปจจุบัน
เปน 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูทางตอนเหนือของประเทศ ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก
องคการ UNESCO ใหเปนเมืองมรดกโลก ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสราง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เปนเมือง
เล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไวอยางครบถวน ผสมผสานดวยบรรยากาศของยุคอาณา
นิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยูในตึกแถวรูปทรงเกาแกเรียงเปนแถวอยูตลอดริมถนนเลียบน้ําคาน ที่ยังคงรักษา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยู ไวไดอยางเหนียวแนน ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเกาซึ่งปจจุบันเปดเปน
พิพิธภัณฑ พระธาตุแตงโม พระธาตุพูสี ลองเรือแมน้ําโขง ชมถ้ําติ่ง น้ําตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อผาทอมือ
พื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บานผานม และอื่นๆ อีกมากมาย ผูบุกเบิกเสนทาง GATE WAY INDOCHINA ที่ชํานาญ
เสนทางอินโดจีน ทางรถยนต รถไฟ เครื่องบิน และลองเรือแมน้ําโขง เปนพิเศษ
กําหนดการเดินทาง

วันแรก
10.00 น.
12.25 น.
14.00 น.

16.00 น.

9,16,23-26, 30ตค.,7,14,21,28 พย.
5,12,19,26 ธค., 1-4 มค.59

=

20,900.-

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหมสุวันนะพูมาราม-พระธาตุพสู ี-ตลาดไนทบารซา
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ทางเขาประตูที่ 3-4 เคานเตอร H-J สายการ
บินไทย(TG) โดยเจาหนาทีข่ องบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหแกทาน
เหินฟาสูเมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 576
ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรลานชาง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี”เจริญ
รุงเรืองมากในสมัยพระเจาฟางุม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง แลวนําเขาทีพ
่ กั โรงแรม BUALUANG
HOTEL / MANOLUCK HOTEL / XANG KHAM HOTEL(3 ดาว) หรือเทียบเทา
ชมวัดใหมสุวันนะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยูถนนศรีสวางวงศตดิ กับพระราชวัง
หลวง สรางในสมัยพระเจาอนุรุท ในป พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆวา วัดใหม วัดนี้เคยเปนที่ประทับของ

19.00 น.

สมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเปนสังฆราชองคสุดทายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามดวยศิลปะแบบอูบมุง
และปจจุบันใชเปนโรงเรียนปริยัติธรรม จากนั้นนําทานไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยูบนเนินเขาสูง 150
เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ทานที่มาเยือนหลวงพระบางจะตองขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถาไมไดขึ้นไป
บูชาก็เหมือนมาไมถึงหลวงพระบาง สองขางทางขึ้นพระธาตุรมรื่นและหอมอบอวลไปดวยดงดอกจําปาลาว
หลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเกาแกริมแมนา้ํ โขง ลอมรอบดวยทิวเขา
สลับซับซอนสมกับนามวา บานผา เมืองภูอูอารยะธรรมลานชาง ชมพระอาทิตยอัสดงและตัวเมืองหลวง
พระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องลางจะมองเห็นพิพิธภัณฑ โดยมีแมน้ําโขงเปนฉากหลัง และอีกดานหนึ่งจะเห็น
น้ําคานทีไ่ หลมาบรรจบกับแมน้ําโขง แลวชอปปงสินคาพื้นเมืองที่ตลาดไนทบารซา (Night Market) เปน
ถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแตเวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง ชาวบาน
ผานม แมนแตชาวหลวงพระบางเอง ก็จะนําสินคาพืน้ เมือง ไมวาจะเปน ผาปก ผาทอมือ ผานุง ผาซิน่
เครื่องเงิน เครื่องไม สินคา มากมาย ถูกวางอยูบนถนนและริมทางเดินตั้งแตหนาพระราชวังจนสุดหัวถนน
อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํารานหลวงพระบาง หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ตักบาตรขาวเหนียว-ตลาดเชา-พิพิธภัณฑหลวงพระบาง(พระราชวังเกา)
บานชางไห-ลองเรือแมนา้ํ โขง-ถ้ําติ่ง-ปากอู-บานผานม-น้ําตกตาดกวางซี

05.30 น.

ตื่นเชากันซักหนอยรวมทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกเชาชาวหลวงพระบางทุก
บานจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปนรอยๆ รูป ซึ่งเปนภาพยามเชา
ที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะทอนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีตอ
พุทธศาสนาทีห่ ยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง (ตักบาตรขาวเหนียวและอาหารแหง) จากนั้น
เที่ยวชมตลาดเชาเมืองหลวงพระบาง สัมผัสกับวิถีชีวิต พอคา แมคา ชาวบาน ทีน่ ําสินคาพืน้ เมือง
มากมายมาวางขาย
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ชมพิพิธภัณฑหลวงพระบาง อดีตเปนพระราชวังหลวงซึ่งเปนที่ประทับของเจามหาชีวิตลาว สรางป
ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรัง่ เศสเปนผูออกแบบ ปจจุบนั เปดเปนพิพธิ ภัณฑเมือป ค.ศ.1975
(พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางหามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กลาว
กันวาทําดวยทองคํา 90 เปอรเซ็นต เปนพระพุทธรูปคูบ านคูเมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเปน
ที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แลวเปลี่ยนมาเปน เชียงดง เชียงทอง ตามลําดับ
จากนัน้ ออกเดินทางสูบานชางไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูริมแมน้ําโขง มีอาชีพในการหมัก
สาโทและตมเหลาโรงจําหนาย และยังเปนแหลงรวมสินคาพืน้ เมืองจําพวกผาทอลวดลายสวยงามมากมาย
วางจําหนาย แลวนําทานลงเรือลองน้ําโขงสูถ้ําติ่ง ชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตสองฝงแมน้ําโขง ถึงถ้ําติ่งซึ่ง
เปนถ้ําอยูบนหนาผาริมแมน้ําโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปจจุบนั เหลือแตพระพุทธรูปไม
จํานวนนับพันองค ถายภาพไวเปนที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวันรานมะนีวัน ปากอู
ออกเดินทางสูบ านผานม หมูบานทอผาดวยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปนนา ที่มีฝมือในการ
ทอผาสวยงามเลือกซื้ออิสระ จากนั้นเดินทางสูน้ําตกตาดกวางซี ระหวางทางผานหมูบานชนบทชมวิถีชีวิต
ของชาวบาน ถึงน้ําตกตาดกวางสี ซึ่งเปนน้ําตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ําตก
ที่ลดหลั่นเปนชั้นๆ อยางสวยงาม แตละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ํา พรอมกับชม
ความรมรื่นเขียวชอุมรอบๆ บริเวณ ไดเวลาสมควรเดินทางกลับ

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ํารานนางไก อนงเดด หลังอาหารพักผอนอิสระ หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี ตาม
อัธยาศัย พักโรงแรม BUALUANG HOTEL/ MANOLUCK HOTEL/ XANG KHAM HOTEL (3 ดาว)
หรือเทียบเทา

วันที่สาม

วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-เชียงเงิน-กิ่วกะจํา
พูคูน-กาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเปนวัดหลวงคูเมืองหลวงพระบาง โดยพระเจาไชยเชษฐาธิราชไดโปรดใหสรางขึ้น และ
ไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนามากเปนพิเศษ บริเวณที่ตั้ง
ของวัดอยูตอนหัวโคงของแผนดินที่แมนา้ํ คานมาบรรจบกันกับแมนา้ํ โขง เปนศูนยศิลปกรรมลานชาง ความ
งามของวัดอยูที่ความสงบ สงา สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบํารุงรักษาอยางดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ
ซึ่งเปนตนกําเนิดของศิลปสกุลชางลานชาง จากนัน้ ชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สรางขึ้นใน
สมัยพระเจาวิชุนราช ในป พ.ศ.2046 สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียง
คํา มีเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ วัดนี้มีพระธาตุเจดียองคใหญรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่ง ทําให
ชาวลาวเรียกกันวา พระธาตุหมากโม เปนทรงโอคว่ํา ยอดพระธาตุลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดียน ี้อาจดูทรุดโทรมมากแมจะมีการปฏิสังขรณมา 2 ครั้งแลวในป
พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจาสักกรินทร(คําสุก) ซึ่งเปนพระราชบิดาของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ไดโปรดให
มีการบูรณะใหมและไดมีการบูรณะครั้งใหญในป พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ได
คนพบโบราณวัตถุมีคามากมาย เชน เจดียทองคํา พระพุทธรูปหลอสําริด พระพุทธรูปทองคํา ปจจุบนั
นําไปเก็บไวในหอพิพิธภัณฑหลวงพระบาง
รับประทานอาหารกลางวันรานปากหวยมีไช
อําลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสูเมืองวังเวียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามเสนทาง
หมายเลข 13 ใต วังเวียงเปนเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยูริมแมน้ําซอง
ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ํากวางสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเปนฉากหลัง วัง
เวียงไดฉายาวา “กุยหลินแหงเมืองลาว” จริงเท็จแคไหน ตองไปพิสูจนกัน รถวิ่งไตเขาบนถนนลอยฟาที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,800 เมตร เสนทางคดโคง ลัดเลาไปตามไหลเขา สองขางทางมีหมูบา นชาวเขา
ปลูกอยูริมถนนเปนระยะ ทานจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไรนาแบบขั้น
ได และหมูบา นชนพื้นเมืองเผาตางๆ ของลาว เชน ลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง ไทลือ ซึ่งตั้งบานเรือนอยูสอง
ขางทาง ชมความยิ่งใหญของขุนเขาที่เต็มไปดวยไมปา นานาพันธุที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหวางทางผาน ภูเบี้ย
ศาลาพูคูณ ซึ่งเปนจุดสูงสุดและแบงเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง แขวงเวียงจันทน
รถวิ่งผานภูพระเจา เมืองกาสี บานผาตั้ง และเมืองวังเวียง
ถึงเมืองวังเวียง “กุยหลินเมืองลาว” แลวรับประทานอาหารค่าํ รานชนะไช หลังอาหารสัมผัสวิถีชีวิต
ชาวเมืองวังเวียงและชอปปงสินคาพืน้ เมืองที่ถนนยานกลางเมืองตามอัธยาศัย
จากนัน้ นําทานเขาทีพ
่ ัก
VILAYVONG HOTEL / SAVANHVANGVIENG HOTEL หรือเทียบเทา พักผอนอิสระ

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่สี่

ถ้ําจัง-วังเวียง-บานทาเรือ-เมืองโพนโฮง-หอพระแกว-วัดสีสะเกด-ชอปปงตลาดเชา
พระธาตุหลวง-อนุสาวรียประตูชัย-เวียงจันทน-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ ทีพ่ ัก

08.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.
21.40 น.
22.45 น.

นําชมถ้ําจัง ซึ่งเปนถ้ําที่มหี ินงอกหินยอย และพระพุทธรูปอยูภายในถ้ํา ชมวิวทิวทัศนบนถ้ํา จะมองตัว
เมืองวังเวียงอยางชัดเชน เชิญถายภาพไวเปนที่ระลึก จากนัน้ อําลาเมืองวังเวียงเดินทางกลับเวียงจันทน ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
ถึงนครหลวงเวียงจันทน รับประทานอาหารกลางวันรานขอบใจเดอ หรือ ราน......
นําชมพิพิธภัณฑหอพระแกว ที่พระเจาไชยเชษฐาธิราชสรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตที่
อัญเชิญมาจากเชียงใหม ปจจุบันเปนหอพิพิธภัณฑรวบรวมศิลปะโบราณ วัตถุล้ําคา ชมวัดสีสะเกด วัดที่มี
ภูมิสถาปตยกรรมงดงามมากแหงหนึ่งของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มีรูปทรงคลายมณฑปมีหลังคา
หลดหลั่นกันลงมาเปนชั้นๆ ตามศิลปะสกุลชางลานชาง จากนัน้ ไปสักการะพระธาตุหลวง เปนพระธาตุ
เกาแกคบู านคูเ มืองของลาว แลวชมอนุสาวรียประตูชัย เปนสถาปตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะลานชางกับ
ฝรั่งเศสเขาดวยกันอยางงดงามและกลมกลืน
จากนั้นนําทานชอปปงสินคาพื้นเมืองเลือกซื้ออิสระตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ําราน WEST COAST สนามบินวัดไต(บุฟเฟต) หลังอาหารนําทานเช็คอิน
เหินฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 575
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
***หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน4วัน(TG)***

อัตราคาบริการ สําหรับกรุป 16-20 ทาน (มีหัวหนาทัวรไทย)

กําหนดการเดินทาง

10 ทาน ไมมห
ี ัวหนาทัวรไทย

ผูใหญ

เด็กอายุต่ํากวา 10 ป

พักเดี่ยว

พักหองละ 2-3 ทาน

พักรวมกับผูใหญ

เพิ่มทานละ

2 ทาน(ไมมีเตียง)
9,16,23-26, 30ตค
7,14,21,28 พย.
5,12,19,26 ธค
1-4 มค.59

20,900.-

20,900.-

3,500.-

หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุการเดินทางเหลือไมนอย กวา 6 เดือน
มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน /ที่พักโรงแรม 3
คืน (หองละ 2-3 ทาน) / บัตรเขาชมสถานที่ / อาหารตามระบุในรายการ / รถทองเที่ยว / เรือลอง
น้ําโขง/ มัคคุเทศกทองถิ่น/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินในวงเงินทานละ 1,000,000
/500,000 บาท /บริการน้าํ ดื่ม-ผาเย็น

อัตรานี้ไมรวม อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ / ขาวเหนียวตักบาตร / คาใชจา ยสวนตัวทุกชนิด / ทริบ
มัคคุเทศกและพนักงานขับรถ / คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสาร
ตางดาว / ภาษีมูลคาเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3% / และอื่นๆ ที่มิไดระบุในรายการ
เอกสารที่ใช พาสปอรต ที่มีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน และมีหนาวางอยางนอย 2 หนา
เงื่อนไขการจอง เมื่อยืนยันการจอง แฟกชสําเนาหนาพาสปอรตมาที่เบอร 0-27149733 พรอมชําระคามัดจําทานละ
10,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางขางตน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การแจงใหทราบลวงหนา โดยยึดถือและคํานึงถึงประโยชนทานเปนสําคัญ

