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เชิญผู้มีเกียรติ สมัผัสบ้านพ่ีเมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง  หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของ

อาณาจักรล้านช้างเกอืบ 200 ปี   เดิมช่ือเมือง “ศรีสตันาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม 

ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้น

ทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เม่ือวันที่ 9 ธนัวาคม 2838 ทั้งในเร่ืองสิ่งปลูกสร้าง 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเลก็ๆ ในหุบเขาที่ยังคงกล่ินอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้อย่าง
ครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝร่ังเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริม

ถนนเลียบน า้คาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวดัเชียงทอง 

ชมพระราชวงัเก่า ซ่ึงปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภณัฑ ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น ้ าโขงชมถ ้ า

ติง่ ชมน ้าตกตาดกวางซี ชมและเลือกซ้ือหัตถกรรมผ้าทอมือพ้ืนเมืองของชาวไตล้ือที่บา้นผานม และเย่ียมเยือนนครหลวง

เวียงจนัทน ์ เมืองหลวง สปป.ลาว ชมและกราบไหว้พระธาตุหลวง และถ่ายภาพที่อนุสาวรีย์ประตูชัย เที่ยวสบายๆ อาหาร
อร่อย ได้สาระ ผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA  ที่ช านาญเส้นทางอนิโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน 
ล่องเรือแม่น า้โขง เป็นพิเศษ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง    12-14 สิงหำคม 2559      ท่ำนละ 17,900 บำท 
 
 

วันแรก           กรงุเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วัดใหมส่วัุนนะพูมาราม-พพิธิภัณฑ์หลวง   
พระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตพูุสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา) 

 

07.00 น. พร้อมกนัที่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่  8  
เคานเ์ตอร ์R  แถว R1-3  สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

09.35 น.  เหินฟ้าสู่เวียงจันทน์  โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 442  
10.30 น. ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง แล้วน าทา่นเชค็อนิต่อ(สัมภาระไม่

ต้องเอาออกจากเคร่ืองบิน) 

11.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว  เที่ยวบินที่ QV 101 
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12.15 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมช่ือ “ศรีสตันาคนหุตมะราชธานี” เจริญ 
รุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว อยู่
ตอนเหนือของประเทศ ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง แล้วรับประทานอาหารกลางวันรา้นมีไชผล    

บ่าย ชมวดัใหม่สุวนันะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกบัพระราชวัง
หลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือช่ือสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดน้ีเคยเป็นที่ประทบัของ
สมเดจ็พระสังฆราชบุญทนั นับเป็นสงัฆราชองค์สดุท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง 

และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซ่ึงเป็น
ที่ประทบัของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผู้ออกแบบ 
เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สงู 1.14 เมตร หนัก 54 
กโิลกรัม กล่าวกนัว่า ท าด้วยทองค า 90 เปอร์เซน็ต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาว
ลาว ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองน้ีช่ือเมืองขวา แล้วเปล่ียนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง 
ตามล าดับ 

17.00 น. น าทา่นไปสกัการะพระธาตุพูสี   ที่ต้ังอยู่บนเนินเขาสงู 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  นักทอ่งเที่ยว
ที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปกเ็หมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มร่ืนและ
หอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสนั(ช่วง กพ.-มีค.)  มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของ
ราชธานีเก่าแก่ริมแม่น า้โขง ล้อมรอบด้วยทวิเขาสลับซับซ้อนสมกบันามว่า บ้านผา เมืองภอููอารยะธรรม
ล้านช้าง  ชมพระอาทิตยอ์สัดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซ่ึงเบ้ืองล่างจะมองเหน็พิพิธภัณฑ์ โดย
มีแม่น า้โขงเป็นฉากหลัง และอกีด้านหน่ึงจะเหน็น า้คานที่ไหลมาบรรจบกบัแม่น า้โขง จากน้ันให้ทา่นช้อป
ป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองที่ตลาดไนทบ์ารซ์า(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 ่ารา้นนางไก่ อนงเดด หลังอาหารน าทา่นเข้าที่พักโรงแรม MANOLUCK HOTEL/ 

VANSANA HOTEL (3 ดำว) หรือเทยีบเทา่ 
วันท่ีสอง             ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บา้นช่างไห-ล่องเรือน ้าโขง-ถ ้าต่ิง-บา้นผานม 

     น ้าตกตาดกวางซี 

05.30 น.   ตื่นเช้ากนัซักหน่อยร่วมท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนยีวกบัชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพรบางทุกบ้าน

จะพากนัออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซ่ึงเป็นภาพยามเช้าที่มี

ชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสขุและความเล่ือม ใสศรัทธาที่มีต่อ

พุทธศาสนาที่หย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง) จากน้ัน

เที่ยวชมตลาดเชา้เมืองหลวงพระบาง  สมัผัสกบัวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่น าสนิค้าพ้ืนเมือง

มากมายมาวางขาย  
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07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. เดินทางสู่บา้นช่างไห สมัผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น า้โขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้ม

เหล้าโรง และยังเป็นแหล่งรวมสนิค้าพ้ืนเมืองจ าพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจ าหน่าย แล้วลง

เรือล่องน ้ าโขงสู่ถ ้ าติ่ง  ชมวิวทวิทศัน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น า้โขง ถงึถ ้ าติ่ง ซ่ึงเป็นถ า้อยู่บนหน้าผาริม
แม่น า้โขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จ านวนนับพันองค์ ได้เวลา
สมควรล่องเรือกลับหลวงพระบาง 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันรา้นนางตาด า หรือ รา้น... 
บ่าย น าทา่นช้อปป้ิงผ้าพ้ืนเมืองที่บา้นผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทล้ือที่อพยพมาจากสบิสองปันนา ที่มี

ฝีมือในการทอผ้าสวย เลือกซ้ืออสิระตามอธัยาศัย จากน้ันเดินทางไปน ้ าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่าน

หมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน า้ตกตาดกวางซี  ซ่ึงเป็นน า้ตกที่สวยที่สดุในเขตหลวงพระบาง  ชม
ความงามของน ้ าตก ที่ลดหล่ันเป็นช้ันๆ อย่างสวยงาม แต่ละช้ันเกดิจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมา
กบัน า้ พร้อมกบัชมความร่มร่ืนเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง 

19.00 น.      รับประทานอาหารรา้นผามไซฮุ่งจะเลิน หรือรา้น… หลังอาหารอสิระ พักโรงแรม MANOLUCK HOTEL  

/ VANSANA LPQ HOTEL (3 ดำว) หรือเทยีบเทา่ 
วันท่ีสาม           วัดเชียงทอง-วัดวิชนุราช-พระธาตหุมากโม-หลวงพระบาง-กรงุเทพฯ 
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 าเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง ชมวดัวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นใน
สมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างข้ึนเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมือง

เวียงค า มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดน้ีมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าคร่ึง 

ชาวลาวเรียกกนัว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว ่า ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ

พระพุทธรูปแบบลังกา หรือสโุขทยั เจดีย์น้ีอาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสงัขรณ์มา 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  
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันรา้นปากหว้ยมีไช หลังอาหารอ าลาหลวงพระบางเดินทางสู่สนามบิน    
13.05 น. เหินฟ้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยสายการบินลาว  เที่ยวบินที่ QV 102  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ LV0312-14-QV-W11 

13.50 น. ถึงสนามบินวัดไต ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง แล้วทา่นน ากราบไหวพ้ระธาตุหลวง และถ่ายภาพ

อนุสาวรียป์ระตูชยั หากทา่นไม่เที่ยวชมตามรายการ กไ็ปช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองที่ตลาดเช้า เลือกซ้ืออสิระ

ตามอธัยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินวัดไต 
18.35 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445  
19.35 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ 

***มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์3วัน(QV)*** 

 
อัตรำค่ำบริกำร  ส ำหรับกรุ๊ป 16-20 ท่ำน (มีหัวหน้ำทัวร์ไทย) 8-9 ท่ำน ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ไทย                                

 

กรณีเดินทำง 8-9 ท่ำน(เด็กคิดเท่ำรำคำผู้ใหญ่) 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่                      

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุต  ำกว่ำ 10 ปี

พักรวมกับผู้ใหญ่ 

2 ท่ำน(มีเตียง) 

พักเดี ยว 

เพิ มท่ำนละ 

12-14 สค.59 17,900.- 16,900.- 1,800.- 

หนังสือเดินทำงไทยต้องมีอำยุกำรเดินทำงเหลือไม่น้อย กว่ำ 6 เดือน  

มิฉะน้ัน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 

อตัรานี้ รวม     ตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ ที่พักโรงแรม 2 คืน 
(ห้องละ 2-3 ทา่น)/ บัตรเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถตู้, รถบัสปรับอากาศ
ทอ่งเที่ยว/ เรือล่องน า้โขง/ ไกด์ท้องถิ่น/ ประกนัการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินทา่นละ 
1,000,000/500,000 บาท(เฉพาะอุบัติเหตุเทา่นั้น)/ น า้ดื่ม-ผ้าเยน็ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม      อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ/ ข้าวเหนียวตักบาตร/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด/ ทปิไกด์และ 
   พนักงานขับรถ/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว/ ภาษีมูลค่า  
   เพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ   

 

เอกสารทีใ่ช ้        พาสปอรต์ ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

เงือ่นไขการจอง   เม่ือยืนยันการจอง แฟ็กช์ส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร์ 0-2044-6939 พร้อมช าระค่ามัดจ า ทา่นละ  
   8,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

หมายเหตุ :  โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน 
   การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและค านึงถึงประโยชน์ทา่นเป็นส าคัญ  

 
 


