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เชิญผู้มีเกียรติ เยีย่มยามบา้นใกลเ้รือนเคียง สมัผัสเมืองปากซนั แขวงบอลิค ำไซ สปป.ลำว ซ่ึงอยู่ตรงขา้มกบั

จงัหวดับึงกาฬ ประเทศไทย เพ่ือไปเดินทำงไปยังเมืองแปก(ช่ือเดิม) ปัจจุบันคือเมืองโพนสะหวนั แขวงเชียงขวำง  ในปี 

พ.ศ.2513 หรือเมื่อประมำณ 30 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ แขวงเชียงขวำง เคยเป็นสมรภมิูรบอนัดุเดือดนับคร้ังไม่ถ้วน ในยุค

สงครำมอนิโดจีน หรือสงครำมเวียดนำมที่ผ่ำนมำ อำจเพรำะว่ำในอดีตเชียงขวำงคือจุดยุทธศำสตร์ส ำคัญแห่งหน่ึงของ

ประเทศลำว เพรำะตั้งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ห่ำงจำกนครเวียงจันทน์ประมำณ 400 กโิลเมตรและ

จำกเมืองโพนสะหวันซ่ึงเป็นเมืองหลวงของเชียงขวำง ข้ำมเทอืกเขำอนัสลับซับซ้อนบนทำงหลวงหมำยเลข 7 ไปสิ้นสดุที่

ด่ำนน ำ้กล่ัน ชำยแดนทำงตอนเหนือของประเทศเวียตนำมระยะทำงเพียงแค่ 130 กโิลเมตร ซ่ึงในช่วงสงครำมอนิโดจีน

เส้นทำงสำยน้ีเคยใช้เป็นเส้นทำงส่งก ำลังบ ำรุงรวมทั้งอำวุธยุโธปกรณ์ต่ำงๆ จำกประเทศเวียตนำมเหนือ สู่ขบวนกำรประเทศ

ลำวซ่ึงในขณะน้ันเป็นพันธมิตรซ่ึงกนัและกนัและเส้นทำงสำยน้ีจึงมีช่ือเรียกอกีอย่ำงหน่ึงว่ำเส้นทำงโฮจิมินห์ ควำมที่อยู่ใกล้

เวียตนำมเหนือท ำให้ขบวนกำรลำวตัดสนิใจตั้งกองบัญชำกำรใหญ่ข้ึนที่น่ีกองทพัอำกำศอเมริกนัจึงส่งเคร่ืองบินทิ้งระเบิด บี 

52 เข้ำมำทิ้งระเบิดปูพรหมหมำยท ำลำยล้ำงขบวนกำรลำวอย่ำงหนัก หมู่บ้ำนใหญ่น้อยหลำยร้อยแห่งตลอดจนวัดวำอำรำม

ถูกท ำลำยแทบทั้งหมด ส่งผลให้รำษฏรและทหำรฝ่ำยขบวนกำรประเทศลำวต้องอพยพเข้ำไปอยู่ตตตำมถ ำ้และหุบเขำทั่วไป

ในแขวงเชียงขวำงและข้ำงเคียง  

ในอดีตในสมัยช่วงทศวรรษที่ 1830 แขวงเชียงขวำงถูกรวมเข้ำอยู่กบัเวียตนำม ชำวเชียงขวำงในสมัยน้ันถูกบังคับ 

ให้แต่งกำยและใช้ขนบธรรมเนียมของเวียตนำม แต่ควำมรักอสิระและทรนงในชำติพันธข์องตนเองท ำให้ชำวเชียงขวำงทุก

คนลุกขึ้นสู้เพ่ือรักษำควำมเป็นอธปิไตยของตนเองไว้อย่ำงสดุควำมสำมำรถ แต่ท้ำยที่สดุชำวเชียงขวำงกไ็ม่อำจต้ำนทำน

ก ำลังจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนผู้ทรงอิทธพิลในขณะน้ันจึงตกเป้นเมืองข้ึนของเวียตนำมอยู่ช่ัวระยะหน่ึง  

แม้สงครำมอนิโดจีนจะผ่ำนพ้นไปสำมสบิกว่ำปีแล้ว      แต่บำดแผลและร่องรอยจำกสงครำมยังคงอยู่   สภำพของ 

สิ่งปรักหักพังของเมืองคูน เมืองหลวงเก่ำยังคงมีร่องรอยให้เหน็อยู่โดยทั่วไป ซ่ึงจำกซำกปรักหักพังบำงแห่งทำงรัฐบำลลำว

ได้อนุรักษ์เอำไว้ให้คนรุ่นหลังได้เหน็ถึงพิษภัยของสงครำมที่เกดิข้ึนเม่ือในอดีต ร่องรอยของหลุมระเบิดขนำดใหญ่จำก
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ฝูงบิน บี 52 ของอเมริกนัยังคงมีให้เหน็กนัอยู่ทั่วไป ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นบ่อเล้ียงปลำในนำข้ำว ซำกของลูกระเบิด

น ำ้หนักหลำยสบิตันถูกดัดแปลงมำเป็นร้ัวบ้ำน เสำบ้ำน รำงข้ำวหมู ที่น่ังเล่น เตำป้ิงบำร์บีคิว ส ำหรับนักทอ่งเที่ยว 

ปัจจุบันเมืองเชียงขวำงเร่ิมฟ้ืนตัวเร่ือยๆค่อยเป็นค่อยไป มีสิ่งดีๆมอบเป็นของก ำนัลแก่นักทอ่งเที่ยวที่เดินทำงมำ

เย่ียมเยือนเสมอ ชำวเชียงขวำงไม่เคยลืมอดีตที่โหดร้ำยของสงครำมที่ผ่ำนมำ แต่กไ็ม่มีอคติกบันักทอ่งเที่ยวชำวต่ำงชำติ

และผู้มำเย่ียมเยือนทุกคนช่วยกนัก่อสร้ำงเมืองข้ึนมำใหม่ คือเมืองโพนสะหวันแทนเมืองคูนเมืองหลวงเก่ำที่ถูกท ำลำยลง

ด้วยพิษสงครำม เชียงขวำง ประกอบด้วย 6 ตัวเมือง คือ เมืองแปก เมืองค ำ เมืองหนองแฮด เมืองคูน เมืองหมอกใหม่ และ

เมืองพูกูด  สมัผสัวิถชีีวิตชาวบา้นและเมืองเก่าชาวไทยพวนทีเ่มืองคูน ชมวดัสีพรม และวดัเพยี วัดเก่ำแก่ที่ยังเหลืออยู่ ชม

และสมัผัสมหศัจรรยแ์ห่งทุ่งไหหิน พร้อมสมัผัสเมืองวงัเวียง นักทอ่งเที่ยวต่ำงขนำนกนัว่ำ “กุย้หลินแห่งเมืองลาว” ชมถ ้ า

จงั แล้วชมนครหลวงเวียงจันทน ์เมืองหลวง สปป.ลำว อำท ิชมหอพพิธิภณัฑพ์ระแกว้ ชมวดัสีสะเกด กราบไหวพ้ระธาตุ
หลวง ถ่ำยภำพอนุสาวรียป์ระตูชยั  ช้อปป้ิงสินคา้พื้ นเมือง OTOP เที่ยวสบำยๆ อำหำรอร่อย ได้สำระ โฟโตเ้วิลดท์วัรฯ์ 
ผู้บุกเบิกเส้นทำง GATE WAY INDOCHINA  ที่ช ำนำญเส้นทำงอนิโดจีน ทำงรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน และล่องเรือแม่น ำ้
โขง เป็นพิเศษ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง       9-12 มคี.60                 ทำ่นละ 14,900 บำท 
 
 

วันแรก       กรงุเทพฯ-เวียงจันทน์-บา้นปากงึม-เมอืงปากซัน-บา้นผาเมือง-บา้นทุ่งใหญ่-บา้นท่าสี 
บา้นทาโทม-บา้นปากยอง-บา้นท่าเวียง-บา้นหลวง-เมอืงคนู-เมอืงแปก(โพนสะหวัน)แขวง
เชียงขวาง 

07.00 น.   คณะพร้อมกนัที่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมิู  อำคำรผู้โดยสำรขำออกต่ำงประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่  10  
 เคานเ์ตอร ์W  แถว 10-12 สำยกำรบินลำว(QV)   เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ  คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

เร่ืองเอกสำรและสัมภำระ 

09.35 น.   เหินฟ้ำสู่เวียงจันทน์  โดยสำยกำรบินลำว เที่ยวบินที่ QV 442  
11.30 น. ถงึสนามบินวดัไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับ

คณะแล้วขึ้นรถบัสปรับอำกำศออกเดินทำงเข้ำสู่เส้นทำงหมำยเลข 13 ใต้ รถว่ิงผ่ำนบ้ำนปำกงึม เมืองทำ่
พระบำท ชมวิวทวิทศัน์และวิถีชีวิตชำวบ้ำนระหว่ำงทำง รถว่ิงข้ำมสะพำนแม่น ำ้ซัน เมืองปำกซัน แขวงบอลิ

ค ำไซ ซ่ึงอยู่ตรงข้ำมกบัจังหวัดบึงกำฬ ประเทศไทย เล้ียวเข้ำสู่เส้นทำงหมำยเลข 7 ไปยังเมืองโพนสะหวัน 
แขวงเชียงขวำง  

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันที่รา้นสุกสะหวนั เมืองปากซนั    
บ่ำย เดินทำงต่อสู่เชียงขวำง รถว่ิงผ่ำนเมืองบอริคัน บ้ำนผำเมือง บ้ำนห้วยคูน บ้ำนทุ่งใหญ่ บ้ำนทำ่ส ี น ำทำ่น

แวะเข้ำห้องน ำ้ที่บ้ำนทำ่สี จำกน้ันเดินทำงต่อสู่เมืองโพนสะหวนั แขวงเชียงขวำง ทำ่นจะเพลิดเพลินกบั

ทศันียภำพอนังดงำมตระกำนตำของทวิเขำ รถว่ิงผ่ำนบ้ำนปำกยอง บ้ำนขี้ นุ่น บ้ำนปู้ บ้ำนทำ่สำมคอน บ้ำนทำ่
เวียง บ้ำนเวียงทอง บ้ำนทำดทม เชียงดง สองเสี้ยว บ้ำนหลวง เมืองคูน และเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวำง  
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ค ่ำ ถงึบา้นโพนสะหว่าง เมืองแปก(ชื่อเดิม) ชื่อใหม่ เมืองโพนสะหวนั แขวงเชียงขวาง  เมืองที่สงูจำก

ระดับน ำ้ทะเลประมำณ 600-800 เมตร ซ่ึงมีอำกำศเยน็สบำยตลอดทั้งปี งดงำมด้วยทวิเขำสูง แล้วน ำทำ่น
เข้ำที่พกั PHUVIENGKHAM HOTEL พักผ่อนอสิระ จำกน้ันรับประทำนอำหำรค ่ำทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

หลังอำหำรพักผ่อนอสิระ  
วันท่ีสอง  มหัศจรรย์ทุ่งไหหิน-อนสุาวรีย์ลาว-เวียดนาม-เมืองคนู-วัดสีพรม-วัดเพยีวัด       

ถ ้าป่ิว-บอ่น ้าพุร้อน-ศูนย์หัตถกรรมนาวัง(ผลิตภัณฑ์สินค้าท าจากไมเ้นื้อหอม ไมโ้ลงเลง)  

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม    
08.00 น. น ำชมทุ่งไหหิน ทุ่งที ่1 บนที่รำบสงูทุง่กว้ำงใหญ่ หินมีหลำกหลำย เป็นหินต้ัง เสำหิน ฝำหินแทน่ หินรู หิน

เสมำ หินไหหิน ซ่ึงมีลักษณะเป็นแทง่หินขนำดใหญ่เรียงรำยหลำบร้อยใบ ใบใหญ่สุดสูงถึง 2–3 เมตร ส่วน
ใบเลก็ที่สดุสูงประมำณเมตรเดียว ภำยในไหถูกคว้ำนตรงกลำงให้เป็นโพรง ดูจุดประสงค์กำรคว้ำนแล้ว

เหมือนตั้งใจจะใส่อะไรสกัอย่ำง ทุ่งไหหิน 1 มีจ ำนวน 298 ใบ บำงไหมีกำรท ำปำกไห มีรูปแกะสลักหิน มี
ฝำไห แต่ส่วนใหญ่เป็นไหเปล่ำ ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ  สนันิษฐำนว่ำ ไหหินเหล่ำนี้ ถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือใช้ในพิธี

ศพของคนเมื่อประมำณ 3,000 ปีที่แล้ว ข้อสนับสนุนสนันิษฐำนน้ีค่อนข้ำงจะเป็นวิทยำศำสตร์ เพรำะมีกำร
ค้นพบกระดูกคน ที่เผำแล้วและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อื่นๆ ที่มักใช้ในพิธศีพบรรจุอยู่ในไหหิน นอกจำกน้ีนัก

โบรำณคดียังค้นพบเถ้ำถ่ำนที่เข้ำใจว่ำเป็นกระดูกมนุษย์และสิ่งอื่นๆ เช่น ขวำน หินขัด ลูกปัดแก้ว เคร่ือง

ปันดินเผำ เคร่ืองประดับส ำริด และเคร่ืองมือเหลก็ในบริเวณโดยรอบด้วย ส่วนข้อสันนิษฐำนหน่ึงว่ำกนัว่ำ 

ไหหินเหล่ำนี้ เป็นไหเหล้ำเจือง คร้ังเมื่อท ำสงครำมกบัพวกแกวและตีเอำเมืองเชียงขวำงจำกพวกแกวได้ก็

ท ำกำรฉลองชัยชนะอยู่ที่ทุง่เชียงขวำงน้ีถึง 7 เดือน ในกำรน้ีขุนเจืองสั่งท ำไหเหล้ำเล้ียงไพร่พลเป็นอนัมำก
และไหเหล่ำน้ันกคื็อไหเหล้ำที่ทุ่งไหหินน้ีเอง ส่วนข้อสนันิษฐำนสดุท้ำยว่ำไหหินเหล่ำน้ีน่ำจะเป็นอย่ำง

เดียวกบัหินตั้งลักษณะแปลกๆ ทั่วโลก เช่น STONE HENGE ที่มีลักษณะร่วมอย่ำงหน่ึงคล้ำยคลึงกนัคือ 
เป็นหินตั้งกลำงแจ้งมองเหน็ได้เด่นชัด เชิญถ่ำยภำพอสิระตำมอธัยำศัย แล้วชมอนุสาวรียล์าว-เวียดนาม 
ต้ังอยู่บนเนินเขำในเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวำง เป็นอนุสำวรีย์ที่สร้ำงข้ึนเพ่ือระลึกถึงวีรกรรมอนักล้ำ

หำญของทหำรลำวและเวียตนำมในสงครำมอนิโดจีน ที่ช่วยกนัต่อสู้ขับไล่มหำอ ำนำจอเมริกำให้ออกไปจำก

อนิโดจีน นอกจำกแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ โบรำณคดี ตลอดจนควำมหลำกหลำยของชนเผ่ำ

ต่ำงๆ ในแชวงเชียงขวำงแล้ว ยังมีแหล่งทอ่งเที่ยวตำมธรรมชำติที่สวยงำมให้นักท่องเทยีวได้มำสัมผัสวิว

ทวิทศัน์ของขุนเขำอนัสลับซับซ้อน สเีขียวขจีคล้ำยพรมก ำมะหย่ีจำกธรรมชำติ สัมผัสอำกำศอนัหนำวเยน็

ตลอดทั้งปี เปรียบเสมือนกบัได้เดินทำงมำทอ่งเที่ยวยังประเทศนิวซีแลนด์ แต่เป็นนิวซีลำว 

10.00 น.          เดินทำงสู่เมืองคูน สองข้ำงทำงจะแลเหน็วิวทวิทศัน์ท้องทุ่งนำ ลักษณะคล้ำยขั้นบันได รวงข้ำวสีทองเหลือง 
อร่ำมรอกำรเกบ็เกี่ยว สลับกับเทอืกเขำหัวโล้นเป็นแนวยำวไปจนสดุสำยตำภำพวิถีชีวิตชำวนำลำวก ำลังช่วย 

กนัลงแขกเกบ็เกี่ยวข้ำวในท้องทุ่งนำ ซ่ึงเป็นประเพณีโบรำณและเป็นภำพที่หำดูได้ยำกแล้วในเมืองไทย 

ภำพของชำวนำก ำลังช่วยกนัฟัดข้ำวอยู่กลำงท้องถิ่น โดยใช้เคร่ืองมือช่วยในกำรฟัดชนิดพิเศษที่ไม่มีใคร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                รหัสโปรแกรมทัวร์  PXV04  VONGVENG VENGJAN 4D2N 9-12 APR17-QV-W11 
 

เหมือนและไม่เหมือนใคร คือ ซำกลูกระเบิดจำกเคร่ืองบินทิ้งระเบิดแบบ B-52  เมืองคูน ซ่ึงในอดีตเป็น

เมืองเก่ำของแขวงเชียงขวำง ช่วงสงครำมอนิโดจีน เมืองคูนแห่งน้ีถูกอเมริกำระดมทิ้งระเบิดอย่ำงนัก จนวัด

อำรำมที่สวยงำมพังทลำยจนหมดสิ้น ส่วนอำคำรทูตฝร่ังเศสน้ันแม้จะจะได้รับควำมเสยีหำยจำกกำรทิ้งระเบิด

ไม่น้อจแต่กยั็งคงอยู่รอดมำได้   ส่วนตึกบำงแห่งที่เหลือแต่เพียงซำกปรักหักพัง ทำงกำรลำวยังคงสภำพ

เดิมเอำไว้เพ่ือให้ชำวลำวรุ่นหลังได้เหน็พิษภัยควำมหำยนะของสงครำมที่เกดิข้ึนในอดีตหลังสงครำม อนิ

โดจีนสิ้นสดุลง ทำงกำรลำวได้ท ำกำรย้ำยเมืองหลวงจำกเมืองคูนมำอยู่ที่เมืองโพนสะหวันในปัจจุบันน้ี น ำ

ชมวดัสีพรม ช่ึงเป็นวัดที่เก่ำแก่อกีวัดหน่ึง พร้อมกบัชมเจดีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ ภำยในตัวเมืองคูนเมืองหลวง

เก่ำของแขวงเชียงขวำงจะเหน็วัดอยู่แห่งหน่ึง ตั้งอยู่ติดริมถนนทำงด้ำนซ้ำยมือมีช่ือว่ำวดัเพยี มีอำยุเก่ำแก่

กว่ำ 600 ปี วัดเพียแปลเป็นภำษำไทยว่ำ วัดใหญ่ ค ำว่ำเพียแปลว่ำใหญ่ ตัวพระอุโบสถมีแต่เพียงซำก

ปรักหักพังซ่ึงเกดิจำกพิษภัยของสงครำมคงเหลือแต่พระพุทธรูปปำงสมำธทิี่ท  ำมำจำกปูนควำมสงูประมำณ 

10 เมตร ประดิษฐำนอยู่กลำงแจ้ง เป็นที่เคำรพบูชำของชำวเมืองคูนและประชำชนลำวทั่วไป ด้ำนข้ำงมีกุฏิ

พระใช้เป็นที่จ ำพรรษำของภิกษุสำมเณร ก่อนถึงวัดเพียประมำณ 100 เมตร จะมีทำงแยกลูกรังซ้ำยมือเข้ำ

ไปยังพระธำตุฝุ่ น ระยะทำงประมำณ 200 เมตร เป็นพระธำตุเก่ำแก่องค์หน่ึงในเมืองคูน รอบฐำนองค์

พระธำตุฝุ่ นจะสมบูรณ์ไปด้วยดอกบัวตองหรือที่ชำวลำวเรียกว่ำ ดอกบัวขม ออกดอกสเีหลืองบำนสะพร่ัง

รอบฐำนองค์พระธำตุฝุ่ น ริมถนนทำงเข้ำพระธำตุคือตลำดเมืองคูน เป็นตลำดขนำดเลก็ที่มีชนเผ่ำต่ำงๆ 

น ำผลผลิตทำงกำรเกษตรและของป่ำมำวำงขำยริมถนนรำคำถูก ชำวลำวในเมืองคูนมำจับจ่ำยซ้ือสนิค้ำกนั

พอสมควร สงครามตา้นจกัรพรรด์ิต่างชาติ เมืองพวนกเ็คยเป็นเมืองประวัติศำสตร์ ของแขวงเชียงขวำง และ

มีสถำนที่โบรำณมำกมำยหลำยแห่ง เช่น วัดสพีรม วัดเพียวัด วัดธำตุจอมเพช็ร วัดธำตุฝุ่ น ฯลฯ ซ่ึงแต่ละวัด

ดังกล่ำวน้ันตำมกำลเล่ำของคนเฒ่ำคนแก่ว่ำ เป็นวัดที่สร้ำงข้ึนก่อนสมัยเจ้ำฟ้ำงุ้ม ประ มำณ 200 กว่ำปี ตำม

กำรเล่ำนิทำนของผู้เฒ่ำผู้แก่บอกว่ำ เมื่อก่อนมีกำรแข่งขันกนัระหว่ำงผู้หญิง และผู้ชำย เพ่ือสร้ำงวัด ว่ำใครจะ

มีควำมสำมำรถสร้ำงได้เสรจ็เรว็กว่ำกนั ซ่ึงฝ่ำยหญิงได้สร้ำง วัดเพียวัด และธำตุวัดจอมเพช็ร ส่วนฝ่ำยชำย

สร้ำงวัดสพีรม ผลสดุท้ำยฝ่ำยหญิงสำมำรถสร้ำง ส ำเรจ็ก่อนฝ่ำยชำยร่ืองจำกฝ่ำยชำยพูกล้ำงควำมลับจำกฝ่ำย

หญิง ส ำหรับธำตุฝุ่ นที่สร้ำงไว้บนจอมภน้ัูน สร้ำงไว้เพ่ือบรรจุเถ้ำองัคำรของพระพุทธเจ้ำ และมีสิ่งของที่ส ำคัญ

หลำยอย่ำงบรรจุอยู่ในธำตุดังกล่ำว ภำยหลังถูกสงครำมท ำลำยหักพังไป กม็ีคนไปลักลอบขุดค้นเอำ สิ่งของ

ส ำคัญไปจนหมด ซ่ึงในปัจจุบันยังคงเหลือไว้เพียงซำกหักพังเทำ่น้ัน ภำยหลังสงครำมปี 1968 สถำนโบรำณ 

ดังกล่ำว ตลอดจนบ้ำนเรือนของประชำชนทั้งหมด กไ็ด้ถูกท ำลำยลงอย่ำงน่ำเสียดำย เหลือไว้แต่ซำกหักพัง 

เพ่ือเป็นสิ่งแสดงให้เหน็ควำมโหดร้ำย ของสงครำมปัจจุบันน้ีได้มีกำรบูรณะก่อสร้ำง ซ่อมแซมขึ้นใหม่ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวันรา้น...   
บ่ำย  ออกเดินทำงสู่ถ ้ าปิว เขตเมืองค ำ ชมอนุสรณ์สถำนแห่งควำมโหดร้ำยของสงครำมปลดปล่อยชำติลำว 

ภำยในถ ำ้แห่งน้ีชีวิตชำวบ้ำนบริสทุธิ์ต้องมำจบชีวิตพร้อมกนัถึง 374 ชีวติภายในวนิาทีเดียว ชมบ่อน ้ าพุรอ้น 
จำกน้ัน ำชมศูนยห์ตัถกรรมนาวงั สนิค้ำที่ท  ำจำกไม้โลงเลง ซ่ึงเป็นไม้เน้ือหอม เป็นไม้หอมข้ึนช่ือมีเฉพำะที่

แขวงเชียงขวำงเทำ่นั้น 
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ค่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำที่รา้น... หลังอำหำรอสิระตำมอธัยำศัย พกั PHUVIENGKHAM HOTEL 
วันท่ีสาม          ตลาดเช้า-โพนสะหวัน-บา้นหนองต้ัง-บา้นน ้าจัด-บา้นเวียงใหม่-สายแยกพูคนุ         

เมอืงกาสี-ผาต้ัง-เมอืงวังเวียง-ถ ้าจัง 
06.00 น. น ำทำ่นไปชมตลาดเชา้น ้ าทอ้งถิน่ สมัผัสวิถีชีวิตชำวบ้ำน พร้อมกบัชมและเลือกสนิค้ำพ้ืนเมืองอิสระ 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
08.30 น. ไดเ้วลาสมควรอ าลาเมืองโพนสะหวนั แขวงเชียงขวำง เดินทำงสู่เมืองวังเวียง ทำ่นจะเพลิดเพลินกบั

ทศันียภำพอนังดงำมตระกำรตำของทวิเขำ ไร่นำแบบขั้นได และหมู่บ้ำนชนพ้ืนเมืองเผ่ำต่ำงๆ ของลำว เช่น 
ลำวสงู ลำวเทงิ ลำวม้ง ไทลือ ซ่ึงตั้งบ้ำนเรือนอยู่สองข้ำงทำง ชมควำมย่ิงใหญ่ของขุนเขำที่เตม็ไปด้วยไม้ป่ำ
นำนำพันธุท์ี่ข้ึนตำมธรรมชำติ รถว่ิงไต่เขำบนถนนลอยฟ้ำที่มีควำมสูงจำกระดับน ำ้ทะเล 1,800 เมตร 

เส้นทำงคดโค้ง ลัดเลำไปตำมไหล่เขำ สองข้ำงทำงมีหมู่บ้ำนชำวเขำปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ทำ่นจะ

เพลิดเพลินกบัทศันียภำพอันงดงำมตระกำนตำของทวิเขำ ไร่นำแบบขั้นได และหมู่บ้ำนชนพ้ืนเมืองเผ่ำ

ต่ำงๆ ของลำว เช่น ลำวสูง ลำวเทงิ ลำวม้ง ไทลือ ซ่ึงตั้งบ้ำนเรือนอยู่สองข้ำงทำง ชมควำมย่ิงใหญ่ของ

ขุนเขำที่เตม็ไปด้วยไม้ป่ำนำนำพันธุท์ี่ข้ึนตำมธรรมชำติ ระหว่ำงทำงผ่ำน ภเูบ้ีย ศำลำพูคูณ ซ่ึงเป็นจุดสูงสดุ

และแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบำง แขวงเชียงขวำง แขวงเวียงจันทน์  
บ่ำย ถงึเมืองพูคูน รับประทำนอำหำรเที่ยงรา้นพูคูนเพยีงฟ้า  ซ่ึงสมำรถชมวิวทวิทศัน์ได้โดยรอบ 360 องศำ 

หลังอำหำรเดินทำงต่อสู่เมืองวงัเวียง ตำมเส้นทำงหมำยเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชำติสวยสด
งดงำม อำกำศเยน็สบำย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น ำ้ซอง ล้อมรอบด้วยเทอืกเขำสูง มองเหน็สำยน ำ้กว้ำงสลับ

กบัเนินทรำย     โดยมีเทอืกเขำหินปูนเป็นฉำกหลัง    วังเวียงได้ฉำยำว่ำ “กุย้หลินแห่งเมืองลาว” จริงเทจ็
แค่ไหน ต้องไปพิสจูน์กนั รถว่ิงไต่เขำบนถนนลอยฟ้ำที่มีควำมสงูจำกระดับน ำ้ทะเล 1,800 เมตร เส้นทำง
คดโค้ง ลัดเลำไปตำมไหล่เขำ สองข้ำงทำงมีหมู่บ้ำนชำวเขำปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ทำ่นจะเพลิดเพลินกบั

ทศันียภำพอนังดงำมตระกำนตำของทวิเขำ ไร่นำแบบขั้นได และหมู่บ้ำนชนพ้ืนเมืองเผ่ำต่ำงๆ ของลำว 

เช่น ลำวสูง ลำวเทงิ ลำวม้ง ไทลือ ซ่ึงต้ังบ้ำนเรือนอยู่สองข้ำงทำง ชมควำมย่ิงใหญ่ของขุนเขำที่เตม็ไปด้วย

ไม้ป่ำนำนำพันธุท์ี่ข้ึนตำมธรรมชำติ ระหว่ำงทำงผ่ำน ภเูบ้ีย ศำลำพูคูณ ซ่ึงเป็นจุดสงูสดุและแบ่งเขต 3 
แขวง คือ แขวงหลวงพระบำง แขวงเชียงขวำง แขวงเวียงจันทน์  

16.00 น.    ถึงเมืองวงัเวียง “กุย้หลินเมืองลาว” จำกน้ันน ำชมถ ้ าจงั ซ่ึงเป็นถ ำ้ที่มีหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปอยู่
ภำยในถ ำ้ ชมวิวทวิทศัน์บนถ ำ้ จะมองตัวเมืองวังเวียงอย่ำงชัดเชน  เชิญถ่ำยภำพไว้เป็นที่ระลึก แล้วน ำเข้ำที่
พกั THAVISOUK HOTEL & RESORT / THAVONSOUK RESORT หรือเทยีบเทำ่  

18.30 น.         รับประทำนอำหำรค ่ำที่รา้น… หลังอำหำรสมัผัสวิถีชีวิตชำวเมืองวังเวียงตำมอธัยำศัย 

วันท่ีส่ี            วังเวียง-บา้นท่าเรือ-เมอืงโพนโฮง-เข่ือนน ้างึม-เวียงจันทน์-หอพพิธิภัณฑ์พระแก้ว                   

พระธาตหุลวง-ประตชัูย-ร้านสินค้า OTOP-เวียงจันทน์-กรงุเทพฯ 
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07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  
08.00 น. อ ำลำเมืองวังเวียงเดินทำงสู่นครหลวงเวียงจันทน์ รถว่ิงผ่ำนบ้ำนทำ่เรือ ซ่ึงเป็นหมู่บ้ำนอยู่ติดอ่ำงเกบ็น ำ้

เขื่อนน ำ้งึม มีอำชีพหำปลำ ท ำปลำร้ำ ปลำส้ม และปลำแห้ง เลือกซ้ืออิสระตำมอธัยำศัย จำกน้ันเดินทำงต่อ
สู่เขื่อนน ำ้งึม  

12.00 น. ถึงเข่ือนน ำ้งึม รับประทำนอำหำรกลำงวันรา้น... หลังอำหำรเดินทำงสู่นครหลวงเวียงจันทน ์ แล้วน ำชมหอ
พพิธิภณัฑพ์ระแกว้ ที่พระเจ้ำไชยเชษฐำธริำช  สร้ำงข้ึนเพ่ือเป็นที่ประดิษฐำนพระแก้วมรกตที่อญัเชิญมำจำก
เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑร์วบรวมศิลปะโบรำณวัตถุล ำ้ค่ำ แล้วน ำทำ่นสกักำระพระธาตุหลวง ซ่ึง
เป็นพระธำตุเก่ำแก่คู่บ้ำนคู่เมืองของลำว ชมอนุสาวรียป์ระตูชยั เป็นสถำปัตยกรรมที่ผสมผสำนศิลปะล้ำน
ช้ำงกบัฝร่ังเศสเข้ำด้วยกนัอย่ำงงดงำมและกลมกลืน จำกน้ันชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมือง(OTOP) รา้นจินตะนา 
เลือกซ้ืออิสระตำมอธัยำศัย ได้เวลำสมควรเดินทำงไปสนำมบินวัดไต 

18.40 น. เหินฟ้ำกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินลำว เที่ยวบินที่ QV 445 

19.40 น. ถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยสวัสดิภำพ  พร้อมควำมประทบัใจ 
***ปำกซัน-ทุง่ไหหิน-ถ ำ้ปิว-วังเวียง-เขื่อนน ำ้งึม-เวียงจันทน์4วัน(QV/)*** 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  ส ำหรบักรุป๊ 16-20 ทำ่น (มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย)   
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่                

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 10 ปี

พักรวมกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น(ไมม่เีตยีง) 

พักเดีย่ว 
เพิม่ทำ่นละ 

9-12 มคี.60            14,900.- 13,900.- 2,800.- 

หนงัสอืเดนิทำงไทยตอ้งมอีำยกุำรเดนิทำงเหลอืไมน่อ้ย กวำ่ 6 เดอืน  

มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  กรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
 

อตัรานี้ รวม        ตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบำง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภำษีสนำมบิน/ ที่พักโรงแรม 3 คืน 
(ห้องละ 2-3 ทำ่น)/ บัตรเข้ำชมสถำนที่ทอ่งเที่ยว/ อำหำรตำมระบุในรำยกำร/ รถบัสปรับอำกำศทอ่ง 
เที่ยว/ ไกด์ท้องถิ่น/ ประกนักำรเดินทำงและรักษำพยำบำลวงเงินในวงเงินทำ่นละ 1,000,000/500,000  
บำท(เฉพำะอุบัติเหตุเทำ่นั้น)/ น ำ้ดื่ม-ผ้ำเยน็ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม   ทปิไกด์และพนักงำนขับรถ (500 ต่อทำ่น)/ อำหำรและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรำยกำร/ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวทุก 
ชนิด/ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำส ำหรับผู้เดินทำงชำวต่ำงชำติและผู้ถือเอกสำรต่ำงด้ำว/ ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และ 
หัก ณ ที่จ่ำย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรำยกำร   

 

เอกสารทีใ่ช ้      พาสปอรต์ ที่มีอำยุใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน  และมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
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เงือ่นไขการจอง เมื่อยืนยันกำรจอง แฟ็กช์ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตมำที่ EMAIL : wansbaitour@gmail.com 

พร้อมช ำระค่ำมัดจ ำ ทำ่นละ  
8,000 บำท ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดินทำง 15 วัน 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงข้ำงต้น อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำร

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยยึดถือและค ำนึงถึงประโยชน์ท่ำนเป็นส ำคัญ 

mailto:wansbaitour@gmail.com

