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เยือนเมืองหลวงพระบางเยือนเมืองหลวงพระบาง  เมืองแหง่มรดกโลกอนัคงคณุคา่และความงดงามเมืองแหง่มรดกโลกอนัคงคณุคา่และความงดงาม  ชืน่ชมชืน่ชม  

วฒันธรรมวฒันธรรม  ประเพณีและวถิีชีวติประเพณีและวถิีชีวติ  อนัเรียบงา่ยของชาวลา้นชา้งอนัเรียบงา่ยของชาวลา้นชา้ง 
  

เชิญผู้มีเกียรติ สมัผัสบ้านพ่ีเมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง  หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของ

อาณาจักรล้านช้างเกอืบ 200 ปี   เดิมช่ือเมือง “ศรีสตันาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม 

ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้น

ทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธนัวาคม 2838 ทั้งในเร่ืองสิ่งปลูกสร้าง 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเลก็ๆ ในหุบเขาที่ยังคงกล่ินอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้อย่าง

ครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝร่ังเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริม

ถนนเลียบน า้คาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวดัเชียงทอง 

ชมพระราชวงัเก่า ซ่ึงปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภณัฑ ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี ชมน ้าตกตาดกวางซี ชมและ

เลือกซ้ือหัตถกรรมผ้าทอมือพ้ืนเมืองของชาวไตล้ือที่บา้นผานม สัมผัสเมืองวงัเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว และเที่ยวนคร

หลวงเวียงจันทน ์ เมืองหลวง สปป.ลาว เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ โฟโตเ้วิลดท์วัรฯ์ ผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE 
WAY INDOCHINA  ที่ช านาญเส้นทางอนิโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน และล่องเรือแม่น า้โขง เป็นพิเศษ 
  

ก ำหนดกำรเดนิทำง      20-22 มค., 11-13 กพ.60                ทำ่นละ  17,900 บำท 
 

วันแรก   กรงุเทพฯ-หลวงพระบาง-น ้าตกตาดกวางซี-พระธาตพูุสี-ถนนคนเดิน 

07.30 น. พร้อมกนัที่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่  8  
เคานเ์ตอร ์R  แถว R1-3  สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ 

10.25 น.  เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว  เที่ยวบินที่ QV 634  

12.05 น. ถงึสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเดิมช่ือ “ศรีสตันาคนหุตมะราชธานี” เจริญ 
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 รุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง แล้วน าทา่นรับประทานอาหารกลางวันรา้น 
 … หลังอาหารเข้าที่พกั MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL (3 ดำว) หรือเทยีบเทา่ 

พักผ่อนอสิระ 
 บ่าย ออกเดินทางไปน ้ าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน า้ตกตาดกวาง

ซี  ซ่ึงเป็นน า้ตกที่สวยที่สดุในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน ้ าตก ที่ลดหล่ันเป็นช้ันๆ อย่างสวยงาม 
แต่ละช้ันเกดิจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากบัน า้ พร้อมกบัชมความร่มร่ืนเขียวชอุ่มรอบๆ 

บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง จากน้ันน าทา่นไปสกัการะพระธาตุพูสี   ที่ต้ังอยู่บนเนิน
เขาสงู 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  ใครกต็ามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องข้ึนไปบูชาพระธาตุ 
ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชากเ็หมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปด้วยดง
ดอกจ าปาลาวหลากสีสนั   มองจากยอดพูสคีือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น า้โขง ล้อมรอบ
ด้วยทวิเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภอููอารยะธรรมล้านช้าง  ชมพระอาทิตยอ์สัดงและตัว
เมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซ่ึงเบ้ืองล่างจะมองเหน็พิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น า้โขงเป็นฉากหลัง และอกีด้าน
หน่ึงจะเหน็น า้คานที่ไหลมาบรรจบกบัแม่น า้โขง แล้วช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองที่ถนนคนเดิน หรือ ตลาดไนท์

บารซ์า (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเยน็ตั้งแต่เวลา 5 โมงเยน็ถึงประมาณ 4 ทุม่ กจ็ะมีชาวลาวสูง 
ลาวเทงิ ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองกจ็ะน าสนิค้าพ้ืนเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้า

ทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม้ สนิค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้า

พระราชวังจนสดุหัวถนน อสิระตามอธัยาศัย 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่ารา้น… หลังอาหารสมัผัสวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบางตามอธัยาศัย 

วันท่ีสอง           ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พพิธิภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราช      
วังเก่า)-วัดวิชนุราช-พระธาตหุมากโม-หลวงพระบาง-พูคนู-กาสี-วังเวียง 

05.30 น.   ตื่นแต่เช้าร่วมท าบุญใส่บาตรกบัชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้า ชาวหลวง
พระบางทุกบ้านจะพากนัออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็น

ภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา   ซ่ึงสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอนัสงบสขุ  ความเล่ือมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธ
ศาสนาที่หย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง  นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากน้ันชมตลาดเชา้
พ้ืนบ้านริมฝั่งแม่น า้โขง  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ชมวดัเชียงทอง ซ่ึงเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธริาชได้โปรดให้สร้างขึ้น และ

ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ต้ัง
ของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น า้คานมาบรรจบกนักบัแม่น า้โขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง 
ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบ ารุงรักษาอย่างดีเย่ียม ชมสิมหรือ
โบสถ ์ ซ่ึงเป็นต้นก าเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง แล้วน าชมพพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวัง
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หลวงซ่ึงเป็นที่ประทบัของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็น

ผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑเ์มื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอทีป่ระดิษฐานพระบาง 
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สงู 1.14 เมตร หนัก 54 กโิลกรัม กล่าวกนัว่าท าด้วยทองค า 90 เปอร์เซน็ต์ เป็น
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองน้ี
ช่ือเมืองขวา แล้วเปล่ียนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามล าดับ จากน้ันน าชมวดัวิชุนราช (Visounnarath 
Temple) สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างข้ึนเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซ่ึง
อาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดน้ีมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรง

คล้ายแตงโมผ่าคร่ึง ท าให้ชาวลาวเรียกกนัว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว ่า ยอดพระธาตุลักษณะ

คล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทยั เจดีย์น้ีอาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการ

ปฏสิังขรณ์มา 2 คร้ังแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสกักรินทร์(ค าสกุ) ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของเจ้า
มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัย
ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองค า พระพุทธรูปหล่อส าริด 
พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบันน าไปเกบ็ไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันรา้น… 

บ่าย อ าลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่เมืองวงัเวียง ตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็นเมืองที่มี

ธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเยน็สบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น า้ซอง ล้อมรอบด้วยเทอืกเขาสงู มองเหน็

สายน า้กว้างสลับกบัเนินทราย     โดยมีเทอืกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง    วังเวียงได้ฉายาว่า “กุย้หลินแห่ง
เมืองลาว” จริงเทจ็แค่ไหน ต้องไปพิสจูน์กนั รถว่ิงไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน า้ทะเล 
1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ 
ทา่นจะเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามตระกานตาของทวิเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพ้ืนเมือง

เผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสงู ลาวเทงิ ลาวม้ง ไทลือ ซ่ึงตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความย่ิงใหญ่ของ

ขุนเขาที่เตม็ไปด้วยไม้ป่านานาพันธุท์ี่ข้ึนตามธรรมชาติ  
18.00 น.    ถึงเมืองวงัเวียง “กุย้หลินเมืองลาว” แล้วน าชมถ ้ าจงั ซ่ึงเป็นถ า้ที่มีหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปอยู่

ภายในถ า้ ชมวิวทวิทศัน์บนถ า้ จะมองตัวเมืองวังเวียงอย่างชัดเชน  เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากน้ันเข้าที่
พกั THAVISOUK HOTEL & RESORT / THAVONSOUK RESORT (3 ดำว) หรือเทยีบเทา่ แล้ว

รับประทานอาหารค ่ารา้น… หลังอาหารสมัผัสวิถีชีวิตชาวเมืองวังเวียงตามอธัยาศัย 

วันท่ีสาม   วังเวียง-บา้นท่าเรือ-เมอืงโพนโฮง-วัดสีสะเกด-พระธาตหุลวง-อนสุาวรีย์ประตชัูย    
ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมอืง-เวียงจันทน์-กรงุเทพฯ 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  
07.30 น. อ าลาเมืองวังเวียงเดินทางกลับเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช่ัวโมง  
12.00 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์  รับประทานอาหารกลางวันรา้น…   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   LVT03 LUANG VENG3D FEB17 -QV-W11 

บ่าย ชมพิพธิภณัฑสี์สะเกด วัดที่มีภมิูสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหน่ึงของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มี

รูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาหลดหล่ันกนัลงมาเป็นช้ันๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากน้ันไปสกัการะ

พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว แล้วชมอนุสาวรียป์ระตูชยั เป็นสถาปัตยกรรมที่

ผสมผสานศิลปะล้านช้างกบัฝร่ังเศสเข้าด้วยกนัอย่างงดงามและกลมกลืน จากน้ันน าทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้

พื้ นเมือง(OTOP) ร้านจินตะนา เลือกซ้ืออสิระตามอธัยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินวัดไต 
18.35 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445 

19.35 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ 
***หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์3วัน(QV/)*** 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  ส ำหรบักรุป๊ 16-20 ทำ่น (มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย)  8 ทา่น  ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
 

กรณีเดนิทำง 8-9 ทำ่น(เด็กคดิเทำ่รำคำผูใ้หญ)่ 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่                

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 10 ปี

พักรวมกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น(ไมม่เีตยีง) 

พักเดีย่ว 
เพิม่ทำ่นละ 

20-22 มค., 11-13 กพ.60 17,900.- 16,500.- 1,900.- 
 

หนงัสอืเดนิทำงไทยตอ้งมอีำยกุำรเดนิทำงเหลอืไมน่อ้ย กวำ่ 6 เดอืน  

มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  กรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 

 

อตัรานี้ รวม      ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ ที่พักโรงแรม 2 คืน 

(ห้องละ 2-3 ทา่น/บัตรเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ 

ทอ่งเที่ยว สปป.ลาว ขนาด 25,35,45 ที่น่ัง และรถกอล์ฟเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง/ ไกด์ท้องถิ่น/  

ประกนัการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินในวงเงินทา่นละ 1,000,000/500,000 บาท (เฉพาะอุบัติเหตุ 
เทา่นั้น)/ น า้ดื่ม-ผ้าเยน็ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  ทปิไกดแ์ละพนักงานขับรถ/ เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ/ ข้าวเหนียวตักบาตร/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด/ 

ค่าธรรม เนียมวีซ่าส าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว/ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ 

ที่จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ   
 

เอกสารทีใ่ช ้    พาสปอรต์  ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
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เง่ือนไขการจอง   เมื่อยืนยนัการจอง ส่งส าเนาหนา้พาส มาที่ Email : wansabaitour@gmail.com 

                       หรือทาง Line  สามารถ add ไลน ์ไดท้ี่ ไอดี ning1618 หรือ ไอดี wansabai 

                       หรือ line : @wansabai มี@ขา้งหนา้  Tel : 095-5144311 / 095-5518921 

                      พรอ้มช าระค่ามดัจ า ท่านละ  8,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
 

 
 

หมายเหตุ :  โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ  

 แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและค านึงถึงประโยชน์ท่านเป็นส าคัญ 
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