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จำนวนขั้นต ่ำ 2 ท่ำน เลือกวันเดินทำงได้

เดินทำง วันนี้ – 31 มีนำคม 2561
*สายการบินลาว เส้นทาง กรุงเทพ-หลวงพระบาง ไม่มีบินวันอังคารและวันพฤหัสบดี
วันแรก
กรุงเทพฯ – หลวงพระบำง - หอพิพธิ ภัณฑ์แห่งชำติหลวงพระบำง (พระรำชวังเก่ำ) –
พระธำตุพสู ี – ตลำดคำ่
07.30 น.
เช็คอิน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R
ลูกค้าทาการเช็คอินรับบอร์ดดิ้ งพาส ด้วยตนเอง
10.20 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สำยกำรบินลำว เทีย่ วบินที่ QV634
12.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบกับเจ้าหน้าที่ ที่จะคอย
อานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง หลวงพระบำง เคยเป็ นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้ างุม้ ได้
รวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ าโขง แม่น้ าคาน แม่น้ าอู ก่อตั้งอาณาจักร
ล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ าโขง คือ หลวงพระบาง ปั จจุบนั องค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางเป็ น
มรดกโลก
กลำงวัน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร
นาท่านชม หอพิพธิ ภัณฑ์แห่งชำติหลวงพระบำง (พระราชวังเก่า) แต่เดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวงที่
พานักของเจ้ามหาชีวิต เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2447 ในสมัยพระเจ้าสักกะริน และมาแล้วเสร็จใน พ.ศ.
2452 ในสมัยพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรัง่ เศส ลักษณะเป็ นหมู่อาคารชั้นเดียว มี
http://www.chinaprotour.com/ (HD) PKG-LAO004 หมู่เฮา หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน (QV)

1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
แผนผังเป็ นรูปกากบาท และสร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้ อง นับเป็ นการผสมผสานความ
ลงตัวของตัวอาคารแบบฝรัง่ เศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัวพระราชวังได้อย่างลงตัว โดยเจ้ามหาชีวิตศรี
สว่างวงศ์ ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้ นพระชนม์ ต่อมาภายหลังเปลี่ยนระบอบการ
ปกครองในประเทศลาวเมื่อพ.ศ.2518 รัฐบาลลาวได้ใช้พระราชวังหลวงนี้ เป็ นหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
และเปิ ดทาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 นาท่านขึ้ นสู่ เขำพูสี ขึ้ นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพสู ี
เจดียธ์ าตุคู่บา้ นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้ นท่านจะได้รบั ความกลิ่นหอมจากดอกจาปาลาว
(ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจาชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุ
รุท เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็ นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทอง
สาริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
เย็น

บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร
จากนั้นนาท่านชม ตลำดคำ่ ถือเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่ องจากจะมีพ่อค้าแม่คา้ ชาว
หลวงพระบาง นาสินค้าของตนมาวางจาหน่ ายอาทิเช่น เสื้ อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,
ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทาจากกระดาษสา ฯลฯ
พักที่ โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบำง (4 ดำว)

วันทีส่ อง

ตักบำตรข้ำวเหนียว – ตลำดเช้ำ –บ้ำนซ่ำงไห – ล่องเรือแม่น้ ำโขง - ถ้ำติง่ – บ้ำนผำนม –

เช้ำมืด

เช้ำ

น้ ำตกตำดกวงสี
เชิญท่ำนร่วมทำบุญใส่บำตรข้ำวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และ
สามเณรจากวัดต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็ นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็ นภาพอันน่ าประทับใจ และสื่อถึงความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้ นนาท่านเดินชม ตลำดยำมเช้ำของชำวหลวง
พระบำง ซึ่งเป็ นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารพื้ นเมือง และของป่ า ซึ่งเป็ นแบบฉบับของชาว
ลาว (ไม่รวมค่าข้าวเหนี ยว)
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ
่ กั
นาท่านชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้ำนซ่ำงไห ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง เป็ นหมู่บา้ นที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้า
ขาว หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกกันว่า เหล้าลาว แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการต้มเหล้า อันเป็ นเอกลักษณ์
เด่นๆ และเป็ นอาชีพหลักของหมู่บา้ นซ่างไห นอกจากจะให้ท่านได้ชมกรรมวิธีการต้มเหล้าแล้วยังมีสินค้า
ที่เป็ นเหล้าหมักอีกมากมาย อาทิเช่น เหล้าดองแมงป่ อง เหล้าดองงู จะซื้ อเป็ นของฝากก็ได้นอกจากจะมี
เหล้าต้มแล้วยังมีการทอผ้า เครื่ องเงินและของที่ระลึกของชาวเขาเผ่าแม้ววางจาหน่ ายอีกด้วย นาท่าน
ล่องเรือแม่น้ ำโขง เพื่อเดินทางไปชม ถ้ำติง่ ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน้ าโขง เป็ นลักษณะถ้า
ริมหน้าผามีโพรงถ้าตื้ นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็ กน้อย เดิมมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปั จจุบันเหลือแต่
พระพุทธรูปไม้จานวนนับพันองค์ ในอดีตเจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบาง ต้องไปสักการะบูชาพระพุทธรูป
ในถ้า โดยเฉพาะช่วงปี ใหม่ลาว ทั้งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทัว่ ไปจะเดินทางไปสรง
น้ าพระพุทธรูปที่ถ้าติ่งบนและถ้าติ่งล่าง ดังนั้ นถ้าติ่งจึงเป็ นอีกไฮไลสาคัญที่ท่านจะไปไปชมและสักการะ
พระพุทธรูปภายในถ้า
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กลำงวัน

เย็น

วันทีส่ ำม
เช้า

กลำงวัน
13.05 น.
13.50 น.

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร
จากนั้ น ชมการทอผ้าทอมือแบบโบราณ ที่ หมู่บำ้ นผำนม ที่ปัจจุบนั หาชมได้ยาก การทอผ้าโดยใช้กี่
กระตุ ก เป็ นภู มิ ปั ญญาของลาวในการทอผ้า เนื้ อดี และเลื อ กซื้ อเครื่ อ งเงิ น แท้ๆ จากร้า นเครื่ อ งเงิ น
คุณภาพสูง ซึ่งเจ้าของร้านเป็ นทายาทของช่างตีเงินในราชสานั กล้านช้าง นาท่านเดินทางไปชม น้ ำตก
ตำดกวำงสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ ม น้ าตกนี้ ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจากด้านหน้าซึ่งมี
สะพานพาดผ่านสายน้ าที่ตกลงมา ฉากหลังคือน้ าตกหินปูนสีขาวและน้ าใสๆ บางครั้งอาจเป็ นละอองเกิด
เป็ นสีรุง้ ให้ได้เห็น ทัศนี ยภาพโดยรอบเป็ นธรรมชาติให้เหล่านักท่องเที่ยวได้ศึกษาแมกไม้พืชพันธ์และยังมี
จุดลงเล่นน้ าตามลาธารเล็กๆ บริเวณด้านล่างของน้ าตกท่านจะได้พบกับหมีดาที่นักท่องเที่ยวนิ ยมถ่ายรูป
นอกจากความงามของน้ าตกแล้ว ยังหาซื้ อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ าตกได้อีกด้วย
บริกำรอำหำร ณ ร้ำนอำหำร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
พักที่ โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบำง (4 ดำว)
วัดวิชุนรำช - วัดเชียงทอง - หลวงพระบำง – เวียงจันทน์ – พระธำตุหลวง – ประตูชยั –
วัดสีสะเกด – หอพระแก้ว – ห้ำงตลำดเช้ำ – เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาชม วัดวิชุนรำช ที่สร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นั บเป็ นอีกหนึ่ งพระธาตุที่ชาวหลวง
พระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็ นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จากนั้ นนา
ชม วัดเชียงทอง วัดที่ต้งั อยู่ริมฝัง่ แม่น้ าโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ.
2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าง
วัฒนา กษัตริยส์ องพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาแอ่นโค้งลาดตา่ ซ้อนกัน
อยู่สามชั้น มีช่อฟ้ าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็ นคนสามัญสร้างจะมี 1 – 7 ช่อเท่านั้ น
ชมพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนั ง
ทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรง-เมี้ ยนโกศ ) ออกแบบ
โดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักโดยช่างเพี้ ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จานวนมากที่เก็บมาไว้จาก
วัดร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนั งด้านนอกแกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิ ดทองไว้แต่
เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสีทองทับลงไป
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง เพื่อเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์
เดินทางสู่ เวียงจันทน์ โดยสำยกำรบินลำว เทีย่ วบินที่ QV102
ถึงสนามบินวัดไต เมืองเวียงจันทน์ นาท่านนมัสการ พระธำตุหลวง ซึ่งเป็ นพระธาตุที่ใหญ่ที่สุดของชาว
ลาวและเป็ นสถานที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้า
ประดับด้วย
ทองเหลืองอร่าม พระราชทานโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นนาคณะเข้า
ชมและถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกที่ อนุสำวรียป์ ระตูชยั ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมผสมระหว่างลาวกับฝรัง่ เศส อัน
เป็ นสัญญาลักษณ์อนั โดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินเวียงจันทน์
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18.00 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินลำว เทีย่ วบินที่ QV445
19.45 น.

กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...

อัตรำค่ำบริกำร ขัน้ ต ่ำ 2 ท่ำน (รำคำนี้ ใช้ได้ถึง 31 มีนำคม 2561)
ผูใ้ หญ่/ท่ำน
พักเดี่ยว/ท่ำน
จำนวน
2 – 3 ท่ำน
18,999
5,000
4 – 5 ท่ำน
15,999
5,000
6 – 7 ท่ำน
14,999
5,000
8 ท่ำน
13,999
5,000
หมำยเหตุ : รำคำนี้ ใช้ไม่ได้ช่วงเทศกำล กรุณำสอบถำมรำคำอีกครั้ง
** กรณีผทู ้ ี่ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำม *
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินลำว กรุงเทพฯ – หลวงพระบำง // เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินลำว หลวงพระบำง – เวียงจันทน์
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายภาษาไทย
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
 ค่ำข้ำวเหนียวสำหรับใส่บำตร
 ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
 ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากค่าเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้ น
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
 ค่ำทิป ไกด์คนท้องถิ่นและคนขับรถ

เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทำงไทย
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
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เงื่อนไขกำรให้บริกำร
กำรจอง
ชำระยอดเต็มภำยใน 2 วันหลังจำกทำกำรจอง
กำรยกเลิก **กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง****ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี****
หมำยเหตุ

นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ตอ้ งดาเนิ นการทาวีซ่า แต่ยงั คงใช้หนั งสือเดินทางที่มีอายุ
ไม่ตา่ กว่า 6 เดือนในการเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า -ออกประเทศเช่นเดิม สาหรับนั กท่องเที่ยวต่างชาติ
สามารถทา
วีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ หรือทาวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ค่าเงินบาทและค่าน ้ามันเพิม่ เติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ) ***
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