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เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านใกล้เรือนเคียง มหศัจรรยแ์ห่งทุ่งไหหิน ที่เมืองโพนสะหวัน(เมืองแปก ช่ือเดิม) แขวง

เชียงขวาง ซ่ึงมีชาวไทยพวนอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ชมทุ่งไหหิน 1 ตลาดเชา้ทอ้งถิน่ อนุสาวรียผ์ูเ้สียสละลาว-เวียด เมือง

เก่าพูคูน วดัเพยีวดั และมรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซ่ึงเป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรม ที่ยังคงรักษา 

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวดัเชียงทอง ชมพระราชวงัเก่าซ่ึงปัจจุบัน

เปิดเป็นพิพธิภณัฑห์ลวงพระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น ้ าโขง ชมถ ้ าติง่ ชมน ้าตก

ตาดกวางซี ชมและเลือกซ้ือหัตถกรรมผ้าทอมือพ้ืนเมืองของชาวไตล้ือที่บา้นผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจนัทน ์เมืองหลวง 

สปป.ลาว ชมพพิธิภณัฑสี์สะเกด กราบไหวพ้ระธาตุหลวง สิ่งศักด์ิคู่บ้านคู่เมือง และถ่ายรูปอนุสาวรียป์ระตูชยั  เที่ยว
สบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ ต้องไปพิสจูน์กนั 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง           25-28 พค.,22-25 มยิ.,20-23 กค.,24-27 สค.,21-24 กย.    ทำ่นละ 19,900 บำท 

  8-9 ทำ่น เดนิทำงไดท้กุวนั (ไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย)  ทำ่นละ 19,900 บำท 
 

 
 

วันแรก   กรงุเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหมส่วัุนนะพูมาราม-พพิธิภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราช 
วังเก่า)-วัดวิชนุราช-พระธาตหุมากโม-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา) 

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

10.25 น.  เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว  เที่ยวบินที่ QV 634 

12.05 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมช่ือ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” 
เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง    แล้วรับประทานอาหารกลางวัน
รา้น… หลังอาหารเข้าที่พกั MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL (3 ดำว) หรือเทยีบเทา่ 

14.30 น. น าชมวดัใหม่สุวนันะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกบั

พระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือช่ือสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดน้ีเคยเป็นที่
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ประทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั นับเป็นสงัฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะ

แบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพิพธิภณัฑห์ลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวัง
หลวงซ่ึงเป็นที่ประทบัของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็น

ผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑเ์มื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) น าทา่นกราบไหวพ้ระบาง พระพุทธรูป
ปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กโิลกรัม กล่าวกันว่าท าด้วยทองค า 90 เปอร์เซน็ต์ เป็นพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองน้ีช่ือเมืองขวา 
แล้วเปล่ียนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามล าดับ แล้วน าชมวดัวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้น
ในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างข้ึนเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมือง

เวียงค า มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดน้ีมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าคร่ึง ท า

ให้ชาวลาวเรียกกนัว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว ่า ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ

พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทยั เจดีย์น้ีอาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏสิังขรณ์มา 2 คร้ังแล้วในปี 

พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(ค าสกุ) ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้
มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้
ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองค า พระพุทธรูปหล่อส าริด พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบัน

น าไปเกบ็ไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน จากน้ันน าทา่นไปสกัการะพระ
ธาตุพูสี   ที่ต้ังอยู่บนเนินเขาสงู 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  ใครกต็ามที่มาเยือนหลวงพระบาง
จะต้องข้ึนไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชากเ็หมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มร่ืน
และหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสนั   มองจากยอดพูสคีือภาพพานอรามาของราชธานี

เก่าแก่ริมแม่น า้โขง ล้อมรอบด้วยทวิเขาสลับซับซ้อนสมกบันามว่า บ้านผา เมืองภอููอารยะธรรมล้านช้าง  
ชมพระอาทิตยอ์สัดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซ่ึงเบ้ืองล่างจะมองเหน็พิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น า้

โขงเป็นฉากหลัง และอกีด้านหน่ึงจะเหน็น า้คานที่ไหลมาบรรจบกบัแม่น า้โขง แล้วช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองที่
ถนนคนเดิน หรือ ตลาดไนทบ์ารซ์า(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเยน็ตั้งแต่เวลา 5 โมงเยน็ถึง
ประมาณ 4 ทุม่ กจ็ะมีชาวลาวสงู ลาวเทงิ ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองกจ็ะน า
สนิค้าพ้ืนเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม้ สนิค้ามากมายถูกวางอยู่บน

ถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสดุหัวถนน อสิระตามอธัยาศัย 

19.00 น.            รับประทานอาหารค ่ารา้น… หลังอาหารอสิระตามอธัยาศัย 
วันท่ีสอง           ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น ้าโขง 
                  ถ ้าต่ิง-ปากอู-บ้านผานม-น ้าตกตาดกวางซี 

05.30 น.   ตื่นเช้ากนัซักหน่อยร่วมท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนยีวกบัชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุก

บ้านจะพากนัออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซ่ึงเป็นภาพยามเช้า

ที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสขุและความเล่ือม ใสศรัทธาที่มีต่อ
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พุทธศาสนาที่หย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง) จากน้ัน

เที่ยวชมตลาดเชา้เมืองหลวงพระบาง  สมัผัสกบัวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่น าสนิค้าพ้ืนเมือง

มากมายมาวางขาย  
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 จากน้ันเดนิทางสู่บา้นช่างไห สมัผัสวิถชีีวิตของชาวบ้านที่

อาศัยอยู่ริมแม่น า้โขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจ าหน่าย  และยังเป็นแหล่งรวมสนิค้า

พ้ืนเมืองจ าพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจ าหน่าย แล้วน าทา่นลงเรือล่องน ้ าโขงสู่ถ ้ าติง่  ชมวิว
ทวิทศัน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น า้โขง ถงึถ ้ าติง่ซ่ึงเป็นถ า้อยู่บนหน้าผาริมแม่น า้โขง เดิมเคยมพีระพุทธรูป

ทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จ านวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันรา้น… 

บ่าย ออกเดินทางไปบา้นผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทล้ือที่อพยพมาจากสบิสองปันนา ที่มีฝีมือใน

การทอผ้าสวยงามเลือกซ้ืออิสระ จากน้ันเดินทางสู่น ้าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถี
ชีวิตของชาวบ้าน ถึงน า้ตกตาดกวางสี  ซ่ึงเป็นน า้ตกที่สวยที่สดุในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของ
น ้ าตกที่ลดหล่ันเป็นช้ันๆ อย่างสวยงาม แต่ละช้ันเกดิจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากบัน า้ พร้อม
กบัชมความร่มร่ืนเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ  

19.00 น.         รับประทานอาหารค ่ารา้น… หลังอาหารพักผ่อนอสิระ หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี ตาม 
อธัยาศัย พกั MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL (3 ดำว) หรือเทยีบเทา่ 

วันท่ีสาม  หลวงพระบาง-เชียงเงิน-ก่ิวกะจ า-พูคนู-เชียงขวาง(โพนสะหวัน)-ทุ่งไหหิน 1 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    
08.00 น. อ าลาเมืองหลวงพระบาง  ออกเดินทางต่อสู่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ทา่นจะเพลิดเพลินกบั

ทศันียภาพอนังดงามตระการตาของทวิเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพ้ืนเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น 
ลาวสงู ลาวเทงิ ลาวม้ง ไทลือ ซ่ึงตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความย่ิงใหญ่ของขุนเขาที่เตม็ไปด้วยไม้ป่า
นานาพันธุท์ี่ข้ึนตามธรรมชาติ รถว่ิงไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน า้ทะเล 1,800 เมตร 
เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ชมทวิทศัน์
สองข้างทางที่เตม็ไปเทอืกเขาสวยงาม รถว่ิงผ่านกาสี ภพูระเจ้า ศาลาพูคูน ซ่ึงเป็นจุดสงูสดุและแบ่งเขต 3 
แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวางและแขวงเวียงจันทน์ 

12.00 น. ถงึเมืองพูคูน รับประทานอาหารเที่ยงรา้นพูคูนเพยีงฟ้า  ซ่ึงสมารถชมวิวทวิทศัน์ได้โดยรอบ 360 องศา 
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 หลังอาหารเดินทางต่อ 

16.30 น. ถงึเมืองโพนสะหวนั ซ่ึงเป็นที่ต้ังของแขวงเชียงขวาง แล้วเดินทางไปชมทุ่งไหหินทุ่งที ่1 ซ่ึงมีลักษณะเป็น
แทง่หินขนาดใหญ่เรียงรายหลาบร้อยใบ ใบใหญ่สุดสูงถึง 2–3 เมตร ส่วนใบเล็กที่สูงสุดประมาณเมตร
เดียว ภายในไหถูกคว้านตรงกลางให้เป็นโพรง ดูจุดประสงค์การคว้านแล้วเหมือนตั้งใจจะใส่อะไรสกัอย่าง 

ทุ่งไหหิน 1 มีจ านวน 298 ใบ บางไหมีการท าปากไห มีรูปแกะสลักหิน มีฝาไห แต่ส่วนใหญ่เป็นไหเปล่า 
ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ  สนันิษฐานว่า ไหหินเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในพิธศีพของคนเมื่อประมาณ 3,000 
ปีที่แล้ว ข้อสนับสนุนสนันิษฐานน้ีค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะมีการค้นพบกระดูกคน ที่เผาแล้วและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อื่นๆ ที่มักใช้ในพิธศีพบรรจุอยู่ในไหหิน นอกจากน้ีนักโบราณคดียังค้นพบเถ้าถ่านที่

เข้าใจว่าเป็นกระดูกมนุษย์และสิ่งอื่นๆ เช่น ขวาน หินขัด ลูกปัดแก้ว เคร่ืองปันดินเผา เคร่ืองประดับส าริด 

และเคร่ืองมือเหลก็ในบริเวณโดยรอบด้วย ส่วนข้อสนันิษฐานหน่ึงว่ากนัว่า ไหหินเหล่านี้ เป็นไหเหล้าเจือง 

คร้ังเมื่อท าสงครามกบัพวกแกวและตีเอาเมืองเชียงขวางจากพวกแกวได้กท็ าการฉลองชัยชนะอยู่ที่ทุ่งเชียง

ขวางน้ีถึง 7 เดือน ในการน้ีขุนเจืองสั่งท าไหเหล้าเล้ียงไพร่พลเป็นอนัมากและไหเหล่าน้ันกคื็อไหเหล้าที่ทุ่ง
ไหหินนี้ เอง ส่วนข้อสนันิษฐานสดุท้ายว่าไหหินเหล่านี้ น่าจะเป็นอย่างเดียวกบัหินตั้งลักษณะแปลกๆ ทั่ว

โลก เช่น STONE HENGE ที่มีลักษณะร่วมอย่างหน่ึงคล้ายคลึงกนัคือ เป็นหินตั้งกลางแจ้งมองเหน็ได้

เด่นชัด เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย   
19.00 น.          รับประทานอาหารค ่ารา้น… หลังอาหารพักผ่อนอสิระ หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี  

ตามอธัยาศัย พกั PHUVIENGKHAM HOTEL / VANSANA HOTEL (3 ดาว+)  หรือเทยีบเทา่  
วันท่ีส่ี  ตลาดเช้าท้องถ่ิน-เมอืงคนู-วัดเพยีวัด-วัดสีพรม-ศูนย์หัตถกรรมบา้นนาวัง

อนสุาวรีย์ลาว-เวียดนาม-เชียงขวาง(โพนสะหวน)-เวียงจันทน์-กรงุเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   หลังอาหารน าชมตลาดเชา้ทอ้งถิน่ สมัผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวบ้าน เลือก

ซ้ืออสิระตามอธัยาศัย จากน้ันเดินทางสู่เมืองคูน สองข้างทางจะแลเหน็วิวทวิทศัน์ท้องทุง่นา ลักษณะคล้าย

ขั้นบันได รวงข้าวสีทองเหลืองอร่ามรอการเกบ็เกี่ยว สลับกบัเทอืกเขาหัวโล้นเป็นแนวยาวไปจนสดุสายตา

ภาพวิถีชีวิตชาวนาลาวก าลังช่วย กนัลงแขกเกบ็เกี่ยวข้าวในท้องทุง่นา ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณและเป็นภาพ

ที่หาดูได้ยากแล้วในเมืองไทย ภาพของชาวนาก าลังช่วยกนัฟัดข้าวอยู่กลางท้องถิ่น โดยใช้เคร่ืองมือช่วยใน

การฟัดชนิดพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร คือ ซากลูกระเบิดจากเคร่ืองบินทิ้งระเบิดแบบ B-

52  เมืองคูน ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองเก่าของแขวงเชียงขวาง ช่วงสงครามอนิโดจีน เมืองคูนแห่งน้ีถูกอเมริกา

ระดมทิ้งระเบิดอย่างนัก จนวัดอารามที่สวยงามพังทลายจนหมดสิ้น ส่วนอาคารทูตฝร่ังเศสน้ันแม้จะจะได้รับ

ความเสยีหายจากการทิ้งระเบิดไม่น้อจแต่กยั็งคงอยู่รอดมาได้   ส่วนตึกบางแห่งที่เหลือแต่เพียงซาก

ปรักหักพัง ทางการลาวยังคงสภาพเดิมเอาไว้เพ่ือให้ชาวลาวรุ่นหลังได้เหน็พิษภัยความหายนะของสงคราม

ที่เกดิข้ึนในอดีตหลังสงคราม อนิโดจีนสิ้นสดุลง ทางการลาวได้ท าการย้ายเมืองหลวงจากเมืองคูนมาอยู่ที่

เมืองโพนสะหวันในปัจจุบันนี้   น าชมเจดียที์ย่งัหลงเหลืออยู่ ภายในตัวเมืองคูนเมืองหลวงเก่าของแขวง

เชียงขวางจะเหน็วัดอยู่แห่งหน่ึง ตั้งอยู่ติดริมถนนทางด้านซ้ายมือมีช่ือว่าวดัเพยี มีอายุเก่าแก่ 644 กว่าปี 
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วัดเพียแปลเป็นภาษาไทยว่า วัดใหญ่ ค าว่าเพียแปลว่าใหญ่ ตัวพระอุโบสถมีแต่เพียงซากปรักหักพังซ่ึงเกดิ

จากพิษภัยของสงครามคงเหลือแต่พระพุทธรูปปางสมาธิที่ท  ามาจากปูนความสงูประมาณ 10 เมตร 

ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง เป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองคูนและประชาชนลาวทั่วไป ด้านข้างมีกุฏพิระใช้

เป็นที่จ าพรรษาของภิกษุสามเณร ก่อนถึงวัดเพียประมาณ 100 เมตร จะมีทางแยกลูกรังซ้ายมือเข้าไปยัง

พระธาตุฝุ่ น ระยะทางประมาณ 200 เมตร เป็นพระธาตุเก่าแก่องค์หน่ึงในเมืองคูน รอบฐานองค์พระธาตุ

ฝุ่ นจะสมบูรณ์ไปด้วยดอกบัวตองหรือที่ชาวลาวเรียกว่า ดอกบัวขม ออกดอกสเีหลืองบานสะพร่ังรอบฐาน

องค์พระธาตุฝุ่ น จากน้ันชมวดัสีพรมช่ึงเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหน่ึง สร้างพร้อมๆ กนักบัวัดเพียวัด ริมถนน

ทางเข้าพระธาตุคือตลาดเมืองคูน เป็นตลาดขนาดเลก็ที่มีชนเผ่าต่างๆ น าผลผลิตทางการเกษตรและของ

ป่ามาวางขายริมถนนราคาถูก ชาวลาวในเมืองคูนมาจับจ่ายซ้ือสนิค้ากนัพอสมควร สงครามตา้นจกัรพรรด์ิ

ต่างชาติ เมืองพวนกเ็คยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ของแขวงเชียงขวาง และมีสถานที่โบราณมากมายหลายแห่ง 

เช่น วัดธาตุจอมเพช็ร วัดธาตุฝุ่ น ฯลฯ ซ่ึงแต่ละวัดดังกล่าวน้ันตามกาลเล่าของคนเฒ่าคนแก่ว่า เป็นวัดที่สร้าง

ขึ้นก่อนสมัยเจ้าฟ้างุ้ม ประ มาณ 200 กว่าปี ตามการเล่านิทานของผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่า เมื่อก่อนมีการแข่งขัน

กนัระหว่างผู้หญิง และผู้ชาย เพ่ือสร้างวัด ว่าใครจะมีความสามารถสร้างได้เสรจ็เรว็กว่ากนั ซ่ึงฝ่ายหญิงได้

สร้าง วัดเพียวัด และธาตุวัดจอมเพช็ร ส่วนฝ่ายชายสร้างวัดสพีรม ผลสดุท้ายฝ่ายหญิงสามารถสร้าง ส าเรจ็

ก่อนฝ่ายชายร่ืองจากฝ่ายชายพูกล้างความลับจากฝ่ายหญิง ส าหรับธาตุฝุ่ นที่สร้างไว้บนจอมภน้ัูน สร้างไว้เพ่ือ

บรรจุเถ้าองัคารของพระพุทธเจ้า และมีสิ่งของที่ส าคัญหลายอย่างบรรจุอยู่ในธาตุดังกล่าว ภายหลังถูกสงคราม

ท าลายหักพังไป กม็ีคนไปลักลอบขุดค้นเอา สิ่งของส าคัญไปจนหมด ซ่ึงในปัจจุบันยังคงเหลือไว้เพียงซากหัก

พังเทา่น้ัน ภายหลังสงครามปี 1968 สถานโบราณ ดังกล่าว ตลอดจนบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมด กไ็ด้ถูก

ท าลายลงอย่างน่าเสยีดาย เหลือไว้แต่ซากหักพัง เพ่ือเป็นสิ่งแสดงให้เหน็ความโหดร้าย ของสงครามปัจจุบันน้ี

ได้มีการบูรณะก่อสร้าง ซ่อมแซมขึ้นใหม่ 

เที่ยง น าทา่นรับประทานอาหารกลางวันรา้น …   
บ่าย น าชมศูนยห์ตัถกรรมนาวงั สนิค้าที่ท  าจากไม้โลงเลง ซ่ึงเป็นไม้เน้ือหอม เป็นไม้หอมข้ึนช่ือมีเฉพาะที่แขวง

เชียงขวางเทา่น้ัน เลือกซ้ืออสิระตามอธัยาศัย จากน้ันไปชมอนุสาวรียผ์ูเ้สียสละลาว-เวียด พร้อมกบัถ่ายรูป
ไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควรอ าลาเมืองโพนสะหวันเดินทางสู่สนามบิน 

16.00 น.  เหินฟ้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 402 
16.30 น. ถึงสนามบินวัดไต ก าแพงนครเวียงจันทน์ รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าทา่นเชค็อนิ 

18.05 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445 

19.40 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ 
 

***หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์4วัน(QV/)*** 
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 อตัราค่าบรกิาร   

ส าหรบักรุป๊ 16-20 ท่าน 

(ม ีT/L ไทย)  8 ท่าน 

ออกเดินทาง ไม่มี

หวัหนา้ทวัรไ์ทย 

                   

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่                

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 10 ปี

พักรวมกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น(ไมม่เีตยีง) 

พักเดีย่ว 
เพิม่ทำ่นละ 

 25-28 พค.,22-25 มยิ., 
20-23 กค.,24-27 สค., 

21-24 กย. 
 19,900.-  18,000.- 2,800.- 

8-9 ทำ่น เดนิทำงไดท้กุวนั 
(ไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย) 19,900.- 19,900.- 2,800.- 

หนงัสอืเดนิทำงไทยตอ้งมอีำยกุำรเดนิทำงเหลอืไมน่อ้ย กวำ่ 6 เดอืน  

มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  กรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
 

อตัรานี้ รวม        ตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เชียงขวาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ ที่พักโรง 
แรม 3 คืน(ห้องละ 2-3 ทา่น)/ ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถตู้  
Toyota DxD หรือรถบัสปรับอากาศทอ่งเที่ยว 25,35,45 ที่น่ัง และรถกอล์ฟเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระ 

บาง(ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัจ านวนสมาชิก)/ เรือล่องน า้โขง/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ ประกนัการเดินทางและ 
รักษาพยาบาลวงเงินในวงเงินทา่นละ 1,000,000/500,000 บาท (เฉพาะอุบัติเหตุเทา่นั้น)/ น า้ดื่ม-ผ้าเยน็ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม   ทปิไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้าทวัร์ไทย/ อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ/ ค่าธรรม  
เนียมวีซ่าส าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว/ ข้าวเหนียวตักบาตร/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
ทุกชนิด/ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ   

 

เอกสารทีใ่ช ้      พาสปอรต์ ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

เงือ่นไขการจอง เม่ือยืนยันการจอง แฟ็กช์ส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่........ พร้อมช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 8,000 บาท  
ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและค านึงถึงประโยชน์ท่านเป็นส าคัญ 


