
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MERIT TOUR OCT-QV-W23 

 

 
 

ทวัร ์18 วดั ไหวพ้ระ 9 องค ์

ทกุวนั 4 ท่าน ออกเดินทางได ้(โปร01เมษา–20ตลุา16) 

ไฮไลท ์:  ข้ึนเขากินลมชมวิวเมืองหลวงพระบาง – แม่นํ้ าคาน – แม่นํ้ าโขง – พระธาตุพูสี – วดัใหม่สุวนัพูมาราม – 
พระราชวงัและหอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง – วดัเชียงทอง – วดัจุมฆอ้งสุรินทราราม – วดัเซียงม่วนวชิระมงัคลาราม – เฮือน
มรดกเชียงม่วน – วดัสบสิขาราม – วดัศรีบุญเฮือง – วดัศรีบุญคุณ – วดัคีรี – วดัปากคานคาํมงคล – วดัแสนสุขาราม – วดัศรีคูน
เมือง – วดัวชุิน – วดัอาฮามอุตุมะธานี – วดัศรีพุทธบาท – วดัป่าโพนเพา   

พากินสบายไฮโซ รวม 6 ม้ือ :  อาหารเชา้ไฮโซโอโซนของรสีอรท์ 

พิเศษ : อาหารตกับาตรพระ 1 ชดุ โตก/1 ท่าน | เครือ่งสงัฆทาน ส าหรบัถวายวดั 4 วดั 

พิเศษ :  ม้ือค ่าสดุไฮโซ ณ ตึกต าหนกัพระราชวงักลาง+การแสดงพ้ืนเมือง (ชาววงั) 

แถมฟร!ี!! ประกนัภยัการเดินทาง เพ่ือเท่ียวอ ุ่นใจ สบายใจ 
จาํนวนวนั เร่ิมตน้ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 10,999 01เมษา16 ถงึ 20ตุลา16 Lao Airlines (QV) 4 ท่าน(ผูใ้หญ่)ข้ึนไป 
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 วนัเดินทาง 3 วนั 2 คืน (พกั 2 คืน@หลวงพระบาง) ระดบั 4 ดาวลาว 

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและคํ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 4 ม้ือ  

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีไดอ้นุมติั 
(ท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

สายการบิน BKK-LPQ เวลาออก เวลาถึง LPQ-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Lao Airlines (QV) QV634 1020 1200 QV633 0740 0920 

Itinerary  ทวัร1์8วดั ไหวพ้ระ 9 องค ์ทกุวนั 4 ท่าน ออกเดินทางได ้(โปร01เมษา–20ตลุา16) 

จาํนวนวนั เร่ิมตน้ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 10,999 01เมษา16 ถงึ 20ตุลา16 Lao Airlines (QV) 4 ท่าน(ผูใ้หญ่)ข้ึนไป 
วนัเดินทาง 3 วนั 2 คืน (พกั 2 คืน@หลวงพระบาง) ระดบั 4 ดาวลาว 

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและคํ่า@หอ้งอาหาร 4 ม้ือ  
 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ชาํรุด) 

DAY วนัแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

1 เวลาท่ีประเทศลาวเท่ากบัเวลาท่ีประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 1.40 ช.ม. - x x 
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

(นดัหมายก่อนออกเดินทาง 3 ชัว่โมงล่วงหนา้ก่อนเคร่ือง
ออก)  พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก 

เช็คอนิหมายเลข 
W 10-12 

Lao Airlines 

(QV) 
หมายเลข   

10 

ขอ้แนะนาํ 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง สายการบินจาํกดันํ้าหนกัเพียงท่านละ 20 กก. และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1 ช้ิน 5-7 กก. (ไม่

รวมกระเป๋าสะพาย) 
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ี

แลกเปล่ียนเป็นเงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 
 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลา

เคร่ืองออก 
 นาํเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื่อการพกัผอ่นท่ีอบอุ่น  (สําหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวั
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 วนัแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา 
เพราะมีมีฤทธ์ิทาํใหน้อนหลบั ไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมา และด่ืมนํ้ามากๆ) 

* ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบุท่ีนัง่ ซ้ือแบบใชว้ธีิ RANDOM คือสุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน * 
สายการบิน  การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํ
การ Request ให้ไดเ้ท่านั้น   งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    
หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศลาว จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออก
นอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศลาว ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศลาวเรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ี
มีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้

พร้อมเดินทาง !  การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  

(90) นาที  ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบิน
สงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้าํระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 สําหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  

เอกสารการเจง้เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 
 กระทาํการประทุษร้ายแก่พนกังานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุน่วาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน 

เหยยีดหยามพนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระทาํหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็น

ไดช้ดัในทางการแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือ
เง่ือนไขทางการแพทยข์องท่านอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารวา่งบนเคร่ือง) 

08.00 
เชา้วนัสดใส เดินทางไป  Airport แบบอินเทรนด์โดย Airport City Link หรือ รถยนตส่์วนตวั หรือ ใชบ้ริการรถลีมู
ซีนหรือแทก๊ซ่ีของค่ายต่างๆ  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ   Check in ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว W10-12 สายการ
บินลาวแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี QV 634 สู่ เมืองหลวงพระบาง 

10.20 
เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเคร่ือง ATR 70 ท่ีนัง่ มาตรฐาน ความ
ปลอดภยัสูง พร้อมการบริการบนเคร่ือง สบายดีการบินลาว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาที อาหารวา่ง (กล่อง
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 นะจะ๊ แต่ก็อร่อยแบบลาวโซ ครับผม)                                                                 

12.00 
เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกบัเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้อนเดินสบายมาก) 
ผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง ไม่ตอ้งทาํวซ่ีาสาํหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ)          
ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาว 1 ใบ                                                       

12.15 

เจา้หนา้ท่ี Santi Resort & Spa รอถือป้าย “ Journey Laos ” ให้การบริการดา้นหนา้ 
พร้อมรถเดินทาง เพื่อนาํท่านไปเช็คอิน ยงัโรงแรม สัมผสัความพอเพียงของเมือง
มรดกโลก คิดเพลินๆก็ถึง อลงัการรีสอร์ท 4 ดาว บนเน้ือท่ีกว่า 20 ไร่ ท่ีงดงามไป
ดว้ยสวนสวยแบบธรรมชาติ และสายนํ้าฝายนํ้าลน้เสนาะหู 

12.30 
อาหารกลางวนัท่ีรีสอร์ท พร้อมดว้ยเมนูทอ้งถ่ินแสนอร่อย เฝอนํ้ า ส้มตาํแซบแบบลาว ไก่ทอด พร้อมขา้ว
เหนียวหอมกรุ่น และผลไมต้ามฤดูกาล ท่ีคุณจะติดใจ เติมพลงัมหัศจรรย ์ก่อนออกทวัร์ แบบไฮโซ สู่ดินแดน
มรกตแห่ง เมืองมรดกโลก    

14.00 

หลงัอาหารกลางวนั รถ Shuttle bus open air แบบเท่ห์ พาคุณสัมผสับรรยากาศ ชมวิวความงดงาม ริมฝ่ังแม่นํ้ าคาน 

สายนํ้ าจากเทือกเขา ท่ีไหลลงมาบรรจบกบั แม่นํ้ าโขง เรียบรอบเมืองชมวิถีชีวิต ถ่ายรูปตามจุดชมวิวริมแม่นํ้ า ได้

เวลาแสงอาทิตยเ์ร่ิมอ่อนตวัลง นาํคุณไปยงั ยอดภูท่ีสูงท่ีสุดในเขตเมือง ให้คุณออกกาํลงักายยามเยน็เดินข้ึนนบั
บรรไดไดก้วา่ 300ขั้น ข้ึนไปยงัยอดภู จากยอดภูท่ีสูงท่ีสุดในตวัเมือง มองเห็น ความงดงามของสองแม่นํ้ า แม่นํ้ าโขง 

และ แม่นํ้าคาน (ท่ีขอบอกวา่ ใครท่ีผา่นไปแลว้ไม่ข้ึนคาน ตามช่ือแน่ๆๆ ครับ)  สักการะพระธาตุพูสี   ท่ีตั้งอยูบ่น
เนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้นไปก็เหมือนมา
ไม่ถึงหลวงพระบาง สองขา้งทางข้ึนพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจาํปาลาว หลากสีสันมองจากยอด

พูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่นํ้ าโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลบัซับซ้อนสมกบันามว่า บา้นผา 
เมืองภู อู่รยะธรรม ลา้นชา้ง    

18.30 

รถชตัเติลบสั  เปิดโล่งแบบเท่ห์ๆ พาคุณนัง่แบบ ไฮโซ ไปทานอาหารคํ่า ณ ตึกตาํหนกัพระราชวงักลาง แห่ง 
Villa Santi Hotel  บนถนนขา้วเหนียว ถนนสายคลาสสิคแห่งหลวงพระบาง อาหารแบบพื้นเมือง(ชาววงั) ยอ
หลวงพระบาง ,ห่อหมกปลาแม่นํ้ าโขง , คัว่ไก่ใส่ขิง, แกงจึดผกันํ้ าแสนอร่อนเพื่อสุขภาพ พร้อทผลไม้
ตามฤดุกาล และการแสดง ทอ้งถ่ิน รอตอ้นรับคุณ ประหน่ึง ท่านหญิง และ ท่านชาย (Theme น้ี ห้ามพลาดชอต
เด็ด ถ่ายรูปแชร์ ทนัที ) 

 
หลงัอาหารคํ่า อิสระกบัการเดินในตลาดมืด (ตลาดกลางคืนนะครับ) ชอ้ปป้ิงเลือกชมสินคา้พื้นเมือง ท่ีทอดตวัยาว
เป็นถนนคนเดินตลอดแนวถนนขา้วเหนียว รถ Shuttle bus เท่ียวสุดทา้ยจะออกจาก Villa Santi Hotel  ไปยงั รีสอร์ท 
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 เวลา 22.00 น. ก่อนเขา้หอ้งพกัอยา่ลืมแจง้พนกังานตอ้นรับใหป้ลุกคุณ 04.45 เพื่อท่ีจะไดท้นัไปใส่บาตรเชา้   
 

บรรยากาศในร็อบบ้ีของ Santi Resort & Spa อาหารตอ้นรับม้ือกลางวนัของ Santi Resort & Spa 

บรรยากาศหอ้งอาหารโรงแรม Villa Santi Resort & Spa บรรยากาศภายในตวัเมืองหลวงพระบาง 
 

DAY วนัที่สอง  หลวงพระบาง  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

2  x x x 

05.00 
ต่ืนเชา้รับอรุณสดใส สูดกล่ินไอ ดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งโอโซนท่ีบริสุทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของโลก เตรียมร่างกาย

แต่งกายใหส้ดใส เพื่อเร่ิมปฏิบติัธรรม ดว้ยการตกับาตร ขา้วเหนียว  

05.45 

เจา้หนา้ท่ี พร้อม ยานพาหนะ พร้อมนาํท่านเดินทางไปยงั บริเวณถนน สักรินทร์ หนา้ตาํหนกักลาง วิลล่าสันติโฮเตล 
ซ่ึงท่ีนัน่ โรงแรม ได ้จดัเตรียม อาหารใส่ลาตรตามประเพณีลาว ขา้วเหนียว 1 กระต๋ิบใหญ่ และ ขา้วตม้มดั 20 กีบ 
พร้อมจดัท่ีนัง่ สาํหรับการใส่บาตรตามประเพณี ซ่ึงประเพณีการใส่บาตรท่ีลาว จะใส่ขา้วเหนียวเพียงอยา่งเดียวลงใน
บาตร การถวายธนบตัรทาํได ้แต่ควรใส่ซองใหเ้รียบร้อย ไม่ควรใส่ธนบตัรลงไปปนกบัขา้วเหนียว ซ่ึงบนถนนสายน้ี 
จะมีพระและเณรมากกวา่ 100รูป ต่อวนั ท่ีเดินออกรับบิณบาตร ในช่วงเชา้ 

07.00 หลงัจากนั้น นาํท่านช่ืนชมบรรยากาศตลาดเชา้ แบบโบราณ ท่ีมากมายไปดว้ยของสดสารพดั ท่ีปลอดพิษ อาหาร
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 ลาวปรุงาํเร็จรูป ใหล้องชิม หรือ ของพื้นเมือง ผา้ทอมือ ราคาคนทอ้งถ่ิน (อาจต่อไดนิ้ดหน่อย ท่ีน่ีเป็นร้านชาวลาว ท่ี
ไม่มีการบวกราคาบอกผ่าน เหมือนร้านชาวจีน) นอกจากนั้น บรรยากาศร้านกาแฟ ประชานิยม ท่ีไม่ควรพลาด 
สัมผสักล่ินอายแบบ กาแฟลาว 

08.30 

เดินทางกลบัรีสอร์ท พร้อม ทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหาร ทอแสง มีอาหารเชา้หลากหลาย ทั้งเมนูนานาชาติ หรือ 
แบบชาวเอเซีย ผกัปลอดสารพิษ ไม่น่าพลาด เฝอลาว แสนอร่อย อุ่นๆร้อนๆ เติมพลงังานยามเชา้ 
แต่งกายสวยงาม เพื่อเร่ิมตน้ ทริปอ่ิมบุญ ในหลวงพระบาง มีวดัอยูเ่รียงรายมากกวา่ 100 วดั ท่ีสร้างมากวา่ 150ปี บาง
วดั มีกาํแพงวดัท่ีเช่ือมต่อกนั ซ่ึงจะมีทั้งวดัหลวงท่ีสร้างข้ึนโดย เจา้มหาชีวิต และ วดัราษฎ์ เราอารสามรรถเรียกไดว้า่ 
เป็นเมืองวดัโดยแทจ้ริง ถึงแม ้สปล ลาว จะเป็นประเทศ สังคมนิยม แต่เป็นพุทธศาสนิกชนเตม๊ตวั ท่ียงัคงยึดถีอมาแต่
โบราณ ท่ีเมืองแห่งน้ี วดัเป็นทั้ง สถานท่ีรวมจิตใจ และ ยงัเป็นแหล่งใหก้ารศึกษา แก่ผูด้ว้ยโอกาสในประเทศอีกดว้ย 

09.09 

ทวัรวดัท่ี 1 สักการะพระองคท่ี์ 1 วดัแสนสุขาราม สร้างข้ึนในคริสศตวรรษท่ี 15 ตรงกบัรัชสมยัของพระเจา้
ก่ิงกฤษราช ตามประวติัศาสตร์เล่ากนัว่าช่ือของวดัมาจากเงินจาํนวน 100,000 กีบ ท่ีมีผูบ้ริจาคให้เป็นทุนในการ
ก่อสร้าง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนภายหลงันครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจนัทน์เป็นอีกอาณาจกัรหน่ึง 
ก่อนหนา้นั้นบริเวณท่ีสร้างวดัแสนมีวดัเก่าอยูก่่อน ส่ิงแรกเม่ือมาถึงคือการไปชมพระพุทธรูปยืนองคใ์หญ่ ซ่ึงถือว่า
เป็นพระพุทธรูปยืนองค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระพกัตร์ท่ีงดงามผอ่งแผว้  พระพุทธรูปยืน ปางเปิดโลกท่ีมีพระ
หัตถ์ท่ีงดงาม พระพุทธรุปเป็นแบบเดียวกบัพระอฎัฐารสท่ีวดัมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยั คนหลวงพระบางเรียก
พระพุทธรูปน้ีวา่"พะเจา้18ศอก"ขา้งหอพระยืนมีหอรอยพระพุทธบาทจาํลอง ส่วนพระอุโบสถดูวิจิตรการตาเต็มไป
ด้วยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นสีแดง ภายในตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม พระประธานของวดัมีช่ือ
วา่ “พระองคห์ลวง” มีลกัษณะงดงามชดชอ้ย วดัแสนไดรั้บการบูรณะ 2คร้ัง คร้ังแรกเม่ือปีพ.ศ. 2475 คร้ังท่ีสองเม่ือปี
พ.ศ. 2500 ส่วนการประดบัลวดลายปิดทองท่ีสวยงามนั้นบูรณะเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 20 โดยช่างในวงัหลวงของ
หลวงพระบาง 

09.18 

วดัท่ี 2 ไหวพ้ระองคท่ี์ 2 วดัสบสิขาราม ตามประวติัศาสตร์กล่าวว่าสร้างโดยพระเจา้แท่นคาํในปีพ.ศ. 20248 

เดิมวดัน้ีช่ือ "วดัสบเชียงทอง" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระราชบิดาของพระองค ์ท่ีทรงสวรรคต ณ.เมืองเชียงคาน พระ
อุโบสถหลงัเดิมชาํรุดแต่ไดรั้บการบูรณะโดยชาวบา้นท่ีอยูใ่นละแวกนั้นในปีพ.ศ. 2452 และในปี พ.ศ. 2493 ดงัท่ี
เห็นในปัจจุบนั มีศิลปะแบบหลวงพระบางโดยทัว่ไป ส่ิงท่ีน่าสนใจในวดัน้ีมีหลายอย่างดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นองค์
พระธาตุท่ีไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่ดว้ยการประดบักระจกสีสวยงาม ดา้นขวาของพระอุโบสถมีพระธาตุลกัษณะ
เดียวกนักบัพระธาตุในวดัหนองศรีคูนเมือง ซุ้มประตูหลวงของพระธาตุ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยัแบบ
ทรงเคร่ืององคเ์ล็ก ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัอ่ืนๆ ในหลวงพระบาง 

09.27 
วดัท่ี 3 ไหวพ้ระ องคท่ี์ 3  วดัศรีบุญเฮือง ตามประวติัศาสตร์ชาวบา้นไดเ้ล่าสืบต่อกนัมาวา่พระอุโบสถของวดั
ศรีบุญเรืองสร้างข้ึนโดยชาวฝร่ังเศสในปีพ.ศ. 2301 ในรัชสมยัพระเจา้โชติกะกุมาร มีขนาดเล็กเป็นศิลปะแบบหลวง
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 พระบางในพุทธศตวรรษท่ี 24 ปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการบูรณะนอกจากหนา้ต่างท่ีเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย ภายในมี
ลวดลายปิดทองหลายรูปแบบสีสันงดงาม ตรงกลางหลงัคาประดบัช่อฟ้า 15 ช่อ ความโดดเด่นของวดัน้ีจะอยูท่ี่ตวัสิม 
(อุโบสถ) รูปทรงหลงัคาแอ่นขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นศิลปะสไตล์เชียงขวาง ท่ีมีสีหน้าลายนกยูง ลวดลายดอกรวงผึ้งอนั
อ่อนชอ้ย แขนนางแบบเดียวกบัวดัคีรี และซุม้ป่องเยีย่ม (หนา้ต่าง) แกะสลกัเเป็นรูปพญานาค 

09.45 

วดัท่ี 4 ไหวพ้ระองคท่ี์ 4 วดัศิริมงคลไซยาราม(วดัศรีบุญคุณ) เป็นวดัท่ีอบู่ติดกบั วดัศรีบุญเฮือน ตวัวดัหัน
หน้าไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ศาสนสถานส่วนใหญ่ยงัคงสภาพเดิม เล่าสืบต่อกนัมาว่าสร้างในปีพ.ศ. 2306 
ในรัชสมยัพระเจา้โชติกะกุมาร สิมหรืออุโบสถมีลกัษณะแบบหลวงพระบางโดยทัว่ไป ไดรั้บซ่อมแซมคร้ังล่าสุด
เม่ือปี พ.ศ. 2488 ช่างสกุลผูรั้บหนา้ท่ีปฏิสังขรณ์ เปล่ียนไปตามยุคสมยั จึงทรงผลให้รูปทรงสถาปัตยกรรมของวดัน้ี
เป็นแบบผสมผสานตามไปดว้ย เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระเบียงโถงดา้นหนา้เป็นศิลปะแบบหลวงพระบางทรวงทรง
หลงัคาเป็นแบบเชียงขวาง และประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีโมเสกแบบเวียงจนัทน์ หนา้จัว่ประดบัลวดลายสวยงาม 
ดา้นทิศใตมี้อูบมุงหลงัเล็กภายในประดิษฐานพระธาตุองคห์น่ึง ยอดประดบัเศวตฉตัรทอง 7 ชั้น ใกลท้างเขา้ดา้นทิศ
เหนือติดกบัวดัศรีบุญเรืองมีหอระฆงัทองท่ีงดงาม 

10.09 

วัดที่ 5  วัดสุวรรณคีรี (วัดคีรี) ตามตาํนานกล่าวว่า ชาวไทพวนจากเชียงขวางเป็นผูส้ร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่
กองทพัชาวพวนท่ีสู้รบกบัทพัของพม่า ตามประวติัศาสตร์ไดก้ล่าวถึงเจา้ชายชาวพวนช่ือเจา้คาํศรัทธาไดอ้ภิเษก
สมรสกบันางแวน่แกว้ราชธิดาของพระเจา้อินทโสมแห่งนครหลวงพระบางในปีพ.ศ. 2316 หลงัจากนั้นในคร้ังท่ีพม่า
ยกกองทพัมาตีเมืองหลวงพระบางคร้ังท่ี 2 เจา้คาํศรัทธาได้ส่งกองทพัของพระองค์มาช่วยรบ วดัคีรีเป็นวดัท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามวดัหน่ึง มีศิลปะแบบเชียงขวาง พระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ปัจจุบนัยงัรักษาโครงสร้างและลวดลายประดบัประดาท่ีมีอยูเ่ดิมไว ้บนหลงัคาไม่มีช่อฟ้า ดา้นหลงัของพระอุโบสถมี
พระธาตุทรงแปดเหล่ียมตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียม 

10.18 

วดัที ่6 วดัปากคานค ามงคล เล่าสืบต่อกนัมาวา่สร้างโดยพระยาจนัทร์เทพเม่ือพ.ศ. 2280 ในรัชสมยัพระเจา้อินทร
โสม ต่อมาถูกทิ้งร้าง ต่อมาชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงวดัได้ร่วมกันบูรณะข้ึนมาใหม่ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนัพระ
อุโบสถมีลกัษณะคลา้ยวดัธาตุหลวงแต่มีขนาดเล็กกวา่แบ่งออกเป็น 3 ห้องตามยาวและ 6 ห้องตามขวาง โหวท่ี่เป็น
รูปนาคนั้นมีลวดลายเลือนลางประตูทุกดา้นมีบนัไดทางข้ึนยกเวน้ทางทิศใตซ่ึ้งไดทุ้บออกตอนบูรณะในปีพ.ศ. 2503 
ดา้นขา้งทางทิศใตมี้พระธาตุองคห์น่ึงมีฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียม 

10.27 

วดัที ่7 ไหว้พระองค์ที ่5  วดัเซียงทอง วดัสวยงามท่ีสุด ท่ีพลาดไม่ได ้ชมพระม่าน ในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ 
ให้ทุกคน หล่ีตาขา้งหน่ึงจึงจะเห็น) พระม่าน หน่ึงปีจะอนัเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต์ ปี
ใหม่ลาว เพื่อใหป้ระชาชนสักการะบูชาอยา่งใกลชิ้ด หากยงัไม่จุใจ ไปอุม้พระเส่ียงทาย อยูใ่กล ้ๆ หอพระม่าน ก็ลอง
อธิฐานเส่ียงทายกนัดูนะเดอ้ หลายท่านพิสูจน์แลว้จร้า วา่แม่นจริงๆ ไม่เช่ือลองตั้งใจ พิสูจน์ไดด้ว้ยตวัของท่านเองค่ะ 
หากไม่มีสมาธิพอ เวลาเหลือช่วงเยน็อาจจะแอบมาเองอีกรอบก็ทาํไดด้ว้ยตวัเอง 
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11.09 

วัดที่ 8 ไหว้พระองค์ที่ 6 วัดใหม่สุวันพภูมาราม ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวงัหลวงวัดใหม่
สุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั้ นๆวา่ "วัดใหม่" เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสังฆราช
บุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมือง
หลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชีวติสักรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐาน

ในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เม่ือมาเยอืนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่าง
จากวดัอ่ืนๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสอง
ระดบัต่อเน่ืองกนัภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปนบัหม่ืนนบัแสนองคบ์นผนงัสีแดง คลา้ยกบัท่ีเคยพบเห็นในวดั
บางแห่งของจงัหวดัเชียงใหม่ ตรงกลางเป็นพระพุทธรูปทรงเคร่ือง มีพระพกัตร์ท่ีงดงาม จดัเป็นกลุ่มพระพุทธรูป
หลวงพระบางแบบหน่ึง ตรงขา้มดา้นหนา้พระอุโบสถมีอาคารก่ออิฐถือปูนหลงัเล็กๆ 2 หลงัขนาดต่างกนั ชาวลาว

เรียกว่า "อูบมุง" ขนาบขา้งพระธาตุทรงดอกบวัส่ีเหล่ียม  อูบมุงหลงัใหญ๋หันหน้ามาทางพระอุโบสถ  ภายในมี

พระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดค่อนขา้งใหญ่ประดิษฐานอยู ่ส่วนอูบมุงหลงัเล็กหนัหนา้ออกถนน บริเวณภายในวัด
ใหม่มีการจดัวางผงัอาคารกลุ่มพุทธวาสและสังฆาวาสแยกออกเป็นสัดส่วน มีแนวตน้ไมเ้ล็กๆคัน่อยู ่

11.18 

ไหว้พระองค์ที่ 7  ชมพระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ี
ประทบัของเจา้มหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปาง
ห้ามสมุทร ทาํดว้ยทองคาํ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นท่ีมา
ของช่ือเมืองหลวงพระบาง 

พระบาง เดิมนั้นประดิษฐานอยูท่ี่นครหลวงของอาณาจกัรขอม จนเม่ือ พ.ศ. 1902 พระเจา้ฟ้างุม้กษตัริยแ์ห่งลา้นชา้ง
ซ่ึงมีความเก่ียวพนัทางเครือญาติกบัพระเจา้กรุงเขมร มีพระราชประสงคท่ี์จะเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้ประดิษฐาน
มัน่คงในพระราชอาณาจักร จึงได้ทูลขอพระบางเพื่อมาประดิษฐาน ณ เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวงของ
อาณาจกัรลา้นชา้งในขณะนั้น แต่เม่ืออญัเชิญพระบางมาไดถึ้งเมืองเวียงคาํ (บริเวณแถบเมืองเวียงจนัทน์ในปัจจุบนั) 
ก็มีเหตุอศัจรรยข้ึ์นจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้พระบางจึงไดป้ระดิษฐานอยูท่ี่เมืองน้ีจนถึง พ.ศ. 2055 อนัเป็น
สมยัของพระเจา้วิชุณราช ผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึงเคยเป็นเจา้เมืองเวียงคาํมาก่อน จึงสามารถนาํเอาพระบางข้ึนไปประดิษฐาน
ไวท่ี้วดัวชุินราชในนครเชียงทอง ทาํใหเ้มืองเชียงทองเรียกวา่หลวงพระบาง นบัแต่นั้นเป็นตน้มา 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
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พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง  วดัวชุินราช ประเพณีตกับาตรขา้วเหนียว 

วดัเชียงทอง วดัป่าโพนเพา วดัแสนสุขาราม 
 

12.30 
อาหารลางวนั ณ สันติวิลล่า ดว้ยอาหารง่ายๆ แหนมสด อาหารจานเด่น(ปอเป๋ียสดลาว) , แกงกะหร่ีไก่
ลาว ปลาแม่นํ้าโขงผดัเปร้ียวหวาน  พร้อมผลไม ้ตามฤดุกาล ใหท้่านไดผ้อ่นคลายอริยาบท กบัอาคารท่ีงดงาม 
เป็นตาํหนกัแห่งพระชายาเจา้รัชทายาท ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสักรินทร์  

13.09 

วดัที ่9 วดัหนองศรีคูนเมือง วดัหลวงชั้นใน ท่ีพระประธาณในพระอุโบสถ เป็นท่ีเคารพของชาวลาว และจะเปิด
ใหเ้ชา้นมสัการได ้ในวนัพระท่ีสาํคญั และ ในตอนเยน็ท่ีทาํวตัรเยน็ของพระภิกษุสงฆ์  
สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2272 แต่เดิมนั้นเป็นวดัขนาดใหญ่มีศาสนสถานท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมมากมายแต่เป็นท่ีน่า
เสียดายเน่ืองจากถูกไฟไหมใ้นปีพ.ศ. 2317 ทาํให้พระอุโบสถเสียหายเกือบทั้งหลงั ภายหลงัไดรั้บการบูรณะหลาย
คร้ังและก่อสร้างเพิ่มเติมจนสวยงามข้ึนมาใหม่ ในการบูรณะคร้ังใหญ่มีการติดดอกดวงและทองคาํเปลวใหม่ ศิลปะ

ท่ีใช้ตกแต่งส่วนใหญ่เป็นแบบสกุลช่างพ่อเฒ่าเพียตัน ภายในพระอุโบสถเป็นท่ีประดิษฐาน  "พระเจ้าองค์
แสน" พระพุทธรูปสาํคญัของเมือง ทีมีช่ือเช่นน้ีเน่ืองจากมีนํ้ าหนกั 1 แสน (ประมาณ 120 กิโลกรัม)"พระเจ้าองค์
แสน" เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบเชียงแสน ตามตาํนานกล่าวไวว้า่ลอยตามแม่นํ้ าโขงมาแต่เมืองเชียงแสน และมา
ข้ึนท่ีเมืองหลวงพระบาง ชาวหลวงพระบาง ใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก 
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13.18 

วดัที ่10 วดัจุมฆ้องสุรินทราราม เป็นอารามหลวงชั้นในอีกเช่นเดียวกนั สร้างในปีพ.ศ. 2386 ในรัชสมยัพระเจา้
สุขเกษม ปัจจุบนัพระอุโบสถยงัคงสภาพเดิมอยู ่มีศิลปะแบบหลวงพระบางโดยทัว่ไป ภายในแบ่งเป็น 3 ห้องยาว 4 
หอ้งขวาง เม่ือมาถึงทางเขา้พระอุโบสถจะสังเกตเห็นจุดเด่นท่ีไม่เหมือนวดัใดในหลวงพระบาง คือมีรูปสลกัลอยตวั
ทาํจากหินทรายสีเขียวตั้ งอยู่เหนือราวบนัไดทางข้ึนพระอุโบสถ ทั้ งสองข้างลักษณะคล้ายเทพเจ้าของจีน สูง
ประมาณ 50 ซม. ซ่ึงพระเจา้จกัรพรรดิของจีนถวายแก่พระเจา้จนัทราชแห่งนครหลวงพระบาง ในการบูรณะภายหลงั
หลายคร้ังไดมี้การตกแต่งเพิ่มเติม โดยปิดทองผนงัดา้นหลงัพระอุโบสถทั้งสองดา้นและวาดดอกดวงใส่บานประตู
และหนา้ต่างทุกบาน ภาพฝาผนงัเก่ามีลกัษณะงดงามเป็นเร่ืองราวพระเวสสันดรชาดก 

13.27 

วดัที ่11 วดัเซียงม่วนวชิระมังคลาราม เป็นวดัอารามหลวงท่ีอยูติ่ดกนักบัวดั จุมฆอ้ง สร้างโดยเจา้นายพระองค์
หน่ึงในปีพ.ศ. 2396 ในรัชสมยัพระเจา้จนัทราช ในการบูรณะพระอุโบสถภายหลงัมีเพียงบางส่วน โดยเฉพาะฝาผนงั
ทั้งสองขา้งและผนงัดา้นหน้า ปัจจุบนัยงัคงสภาพโครงสร้างดั้งเดิมเอาไว ้ผนงัดา้นนอกทางหน้าสิม (อุโบสถ) มี
ภาพวาดท่ีสวยงาม ดา้นทิศตะวนัตกของพระอุโบสถมีพระธาตุและอูบมุงกล่มหน่ึง ปัจจุบนัวดัเชียงม่วนไดเ้ปิดให้
เป็นศูนยฟ้ื์นฟูศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบางมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจากรัฐบาลประเทศ
นิวซีแลนด์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ กุฏิหลงัเก่านาํมาใช้เป็นห้องเรียน และองค์การยูเนสโกไดใ้ห้การช่วยเหลือในการ
จดัตั้งศูนยฯ์ ฝึกอบรมแห่งน้ีผา่นมาทางแผนกแถลงข่าวและวฒันธรรมหลวงพระบาง จุดประสงค์ก็เพื่อฟ้ืนฟูศิลปะ
สกุลช่างลาวท่ีไดยุ้ติไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ให้มีกลบัคืนมา โดยไดฝึ้กสอนพระสงฆ์และสามเณรผูท่ี้สนใจในวิชา
ศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบาง แขนงท่ีไดรั้บฟ้ืนฟูและเปิดสอนมี แผนกการวาดรูป, แผนกช่างแกะสลกัไมแ้ละ
แผนกการหล่อพระพุทธรูป เป็นตน้ ภายในวดัยงัจดัให้มีแกลเลอร่ีเพื่อแสดงผลงานของพระสงฆแ์ละสามเณรผูเ้ขา้
ฝึกอบรม มีการจาํหน่ายผลงานในราคาท่ีไม่แพงอีกดว้ย 

เฮือนมรดกเชียงม่วน "บา้นไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในหลวงพระบาง" เป็นเรือนไมโ้บราณ อยูร่ะหวา่ง วดัจุมฆอ้ง และ วดั 
เซียงม่วน ท่ียงัคงเก็บรักษา ความเป็นรากเหงา้ของเรือนโบราณ ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ยิ่งเฮือนมรดกเชียงม่วน เป็นอาคาร
อนุรักษข์ององคก์ารยูเนสโก กล่าวกนัว่า ดั้งเดิมเป็นของพระยาหม่ืนนา ขุนนางในราชสํานกัลา้นชา้ง ในสมยัหน่ึง
ขุนนาง และคหบดีเมืองหลวงพระบางนิยมปลูกเรือนตึกแบบฝร่ัง ทาํให้อาคารไมแ้บบเดิมถูกร้ือไปมาก ท่ีเหลือ
สภาพสมบูรณ์อยูก่็เฉพาะเรือนหลงัน้ีเท่านั้น นบัเป็นสัญลกัษณ์ของการเป็นมรดกโลกท่ีองค์การยูเนสโกไดอ้นุรักษ์
ไวเ้ป็นแบบอยา่งของบา้นลาวยคุโบราณ 

14.18 

วดัที ่12-13-14  ไหว้พระ องค์ที ่8 วดัศรีพุทธบาท ในปัจจุบนัประกอบดว้ยวดัในบริเวณเดียวกนั 3 แห่งคือวัด
ป่าแค, วดัป่าฝางหรือวดัเชียงงาม และวดัพระบาทเหนือ มีจุดเด่นอยูท่ี่ รอยพระพุทธบาทบนเนินก่อนถึงยอดพู

สี ถือเป็นวดัคู่กบัวดัพระบาทใต ้ใกลก้บัรอยพระพุทธบาทมีศาลาชมวิว สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของแม่นํ้ าคาน
และภูเขาท่ีโอบลอ้มทางทิศตะวนัออกเฉียงใตไ้ดก้วา้งไกลสุดสายตา บริเวณเชิงบนัไดทางข้ึนพูสีมีพระธาตุ 3 องคต์ั้ง
เรียงราย เช่ือกนัว่าพระธาตุองค์ท่ีหุ้มด้วยแผ่นทองแดงและประดบัดว้ยเศวตฉัตร 7 ชั้น ภายในบรรจุอฐิัพระเจา้
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 จนัทราช พระอุโบสถมีลกัษณะศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ปัจจุบนัภายในวดัมีโรงเรียนมธัยมปริยติัสงฆ์ ส่วน

วัดป่าฝาง หรือวดัเชียงงาม สร้างในสมยัพระเจา้อนุรุท (พ.ศ. 2322-2360) เป็นวดัศิลปแบบลา้นช้างท่ีชดัเจนมาก 

ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่โดยการสนบัสนุนของ "องค์การมรดกโลก" วัดป่าแค สร้างโดยพระเจา้นนัทราช 
ใน พ.ศ. 2396 ตวัสิมเป็นศิลปแบบเวยีงจนัทน์ ปัจจุบนัวดัทั้ง 2 เป็นวดัร้างไม่มีพระสงฆแ์ละสามเณรจาํพรรษา 

14.45 

วัดที่ 15  ไหว้พระองค์ที่ 9 วัดวิชุนราชน้ีสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐาน พระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมืองเวียงคาํ 
ภายในวดัวชุินราชมีปทุมเจดียห์รือพระธาตุดอกบวัใหญ่ ซ่ึงพระนางพนัตีนเชียง พระอคัรมเหสีของพระเจา้วิชุนราช
โปรดฯใหส้ร้างข้ึนในพ.ศ. 2057 หลงัจากสร้างวดัแลว้ 11 ปี ดว้ยรูปทรงของเจดียมี์ลกัษณะคลา้ยแตงโมผา่คร่ึงทาํให้
ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกวา่ พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว ํ่า ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดียทิ์ศทรงบวัตูมทัง่ส่ีมุม พระธาตุหมากโม
น้ีมีสีดาํเก่าๆ แมจ้ะเคยผา่นการบูรณะปฎิสังขรมาแลว้สองคร้ัง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมยัของเจา้มหาชีวิตสักรินทร์(คาํ
สุก) ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์อีก 19 ปีต่อมา ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมยัของเจา้มหาชีวิตศรี
สวา่งวงศมี์การปฎิสังขรอีกคร้ัง ซ่ึงการบูรณะคร้ังน้ีพบโบราณวตัถุมากมาย เช่น เจดียท์องคาํ พระพุทธรูปหล่อสําริด 
พระพุทธรูปทองคํา พระพุทธรูปเงิน โดยเฉพาะพระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากแก้วซ่ึงคล้ายกับพระแก้วมรกต 
โบราณวตัถุเหล่าน้ีไดน้าํถวายเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์และเก็บรักษาไวใ้นพระราชวงัหลวงพระบางในปัจจุบนั 

พระประธาน หรือพระองคห์ลวงในพระอุโบสถมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในหลวงพระบาง ดา้นหลงัพระประธานมี
โบราณวตัถุท่ีเก็บรวบรวมมาจากวดัร้างต่างๆ ในหลวงพระบาง เช่นพระพุทธรูปสาํริด พวกไมจ้าํหลกัลวดลายต่างๆ 
พระพุทธรูปไมแ้กะสลกัลงรักปิดทองสูงเท่าคนจริงจาํนวนมาก 

15.09 

วัดที่ 16 วัดอาฮามอุตุมะธานี พระอุโบสถวดัอาฮามสร้างโดยพระเจา้มงัทาตุราชในปีพ.ศ. 2365 ดา้นขา้งพระ

อุโบสถจะเป็นท่ีตั้งของหอเส้ือเมืองหรือหอ “ปู่เยอ-ย่าเยอ” หลงัคามีลกัษณะซ้อนกนัอยู ่3 ชั้นตรงกลางสันหลงัคา
มีช่อฟ้ารูปทรงแปลกตาจากวดัทัว่ไปในหลวงพระบาง ขา้งบนัไดทางข้ึนพระอุโบสถดา้นหน้ามีรูปป้ันสิงห์ลอยตวั 
ทาดว้ยปูนขาวถดัออกไปดา้นขา้งทั้งสองดา้นเป็นรูปป้ันยกัษ์ลอยตวับางตาํรากล่าวว่าเป็นทวารบาล พระอุโบสถ
ไดรั้บการบูรณะในปีพ.ศ. 2474 และคน้พบโบราณวตัถุมีค่าหลายช้ินท่ีฝังอยูใ่ตพ้ระอุโบสถ หนา้พระอุโบสถมีพระ
ธาตุ 2 องคอ์งคห์น่ึงเป็นพระธาตุทรงแปดเหล่ียมในอดีตมีหอคลุมอยู ่อีกองคเ์ป็นพระธาตุยอ่มุมบริเวณมุมฐานทั้งส่ี
ดา้นประดบัดว้ยเสารูปดอกบวั ดา้นขา้งวดัอาฮามมีประตูเล็กๆสามารถเดินเพื่อเขา้ไปชม พระธาตุหมากโม ในเขตวดั
วชุิลและพระอุโบสถไดอ้ยา่งสะดวก 

15.18 
วัดที่ 17 วัดหม่ืนนาชมพูอาราม พระอุโบสถสร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2076 ในสมยัพระเจา้โพธิสาระ ต่อมาบูรณะอีก
หลายคร้ังจนเป็นดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั มีลกัษณะศิลปะแบบหลวงพระบางทัว่ไป ด้านขา้งมีพระธาตุองค์ใหญ่รูป
ส่ีเหล่ียมยอ่มุม มีหออูบมุงอยูไ่ม่ไกล ท่ีผนงัดา้นนอกมีรูปป้ันสัตวท์าํจากดินเผาสีลอ้มรอบ 

15.27 วัดที่ 18 วัดป่าโพนเพา เป็นวดัเล็กๆ ท่ีสร้างข้ึนโดยพระอาจารยส์ายสมุทร มีศาสนสถานส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณเชิง
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 เขา จุดเด่นท่ีน่าชมอยูท่ี่สันติเจดียบ์นยอดเนิน สร้างข้ึนใน ปีพ.ศ. 2531 ลกัษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ ภายนอกชั้น
บนทาสีทอง ส่วนชั้ นล่างเป็นโถงทรงเหล่ียมรอบๆ พระธาตุ มีหน้าต่างแกะสลักเล่าเร่ืองพุทธประวติั ภายใน
แบ่งเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะประดบัภาพฝาผนงัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ท่ีสําคญัๆ 
หลายแห่งทัว่โลก บริเวณระเบียงชั้นสอง สามารถมองเห็นทิวทศัน์เมืองหลวงพระบางไดก้วา้งไกล ตั้งแต่สนามบิน 

ตวัเมือง สะพานเหล๊ก ขา้มแม่นํ้ าคาน พระธาตพูสรี และเทือกเขาท่ีโอบลอ้มดา้นหลงั ความสําคญัของวัดป่าโพน
เพา นอกจากจะเป็นจุดชมววิของเมืองหลวงพระบางแลว้ ในเดือนอา้ย (ธนัวาคมของทุกๆ ปี) มีการจดังานประเพณี 
"บุญเขา้กาํ" (บุญเขา้กรรม) เป็นกิจกรรมของสงฆ์ เรียกว่า “เขา้ปริวาสกรรม” โดยให้พระภิกษุสงฆ์ท่ีตอ้งอาบติั 
(กระทาํผิด) สังฆทิเสส ไดส้ารภาพต่อหนา้คณะสงฆเ์พื่อเป็นการฝึกจิตสํานึกถึงความบกพร่องของตน แลว้ปรับตวั
ประพฤติตนใหถู้กตอ้งตามพระวนิยั พิธีเขา้ปริวาสกรรมกาํหนดไว ้9 ราตรี กาํหนดให้พกัอยูใ่นสถานท่ีสงบ ไม่มีคน
พลุกพล่าน (อาจเป็นบริเวณวดัก็ได้) โดยมีกุฏิชั่วคราวเป็นหลงัๆ พระภิกษุสงฆ์เขา้ปริวาสกรรมคราวหน่ึงๆ จะมี
จาํนวนเท่าใดก็ตาม แต่ตอ้งไดแ้จง้ให้พระภิกษุสงฆจ์าํนวน 4 รูป ไวก่้อนวา่ตนเองจะเขา้กรรม และเม่ือถึงเวลาออก
กรรมจะมีพระสงฆ ์20 รูป มารับออกกรรม เรียกวา่ “สวดอพัภาณ” แปลวา่ รับกลบัเขา้พวก พิธีทาํบุญเขา้กรรมไม่ถือ
วา่เป็นการลา้งบาป แต่เป็นการปวารณาตนว่าจะไม่กระทาํผิดอีก ส่วนกิจของชาวพุทธในบุญเขา้กรรมน้ีคือการหา
ขา้วของเคร่ืองอุปโภค-บริโภคมาถวายพระ เช่ือวา่จะไดบุ้ญมากกวา่การทาํบุญตกับาตรทัว่ไป” 

16.00 
ลงจากเนินเขาวดัโพนเผา ไม่ไกล จะมีผมู่บา้นชุมชน ผลิตทอผา้ดว้ยมือ ช่ือวา่ บา้นผาหนวม ให้ท่านไดแ้วะเลือกชม 
ผา้พื้นมา ราคาจาก แหล่งผลิต มีให้เลือกอย่างลานตา หลงัจากนั้น จะนาํท่านกลบัสู่ สันติรีสอร์ทแอนด์สปา และ 
อิสระตามอธัยาศยั  

18.00 
อาหารคํ่า Candle Light บรรยากาศ ริมทุ่ง ท่ีห้องอาหารทอแสง ภายในรีสอร์ท อาหาร Set เมนู 1 Set ต่อ 2 ท่าน 
อาหารทานเล่น หมูแดดเดียว ลาบกอ้ย หมู หรือ ปลา พร้อมผกัสดจากสวน , ฉู่ฉ่ีปลาแม่นํ้ าโขง , ตม้ยาํไก่ลาว พร้อม
ขา้วสวยหอมกรุ่นร้อน และจบลงดว้ยผลไมต้ามฤดูกาล 

 

หลงัอาหารคํ่า หากท่านใดประสงคจ์ะเดินทางเขา้ตวัเมือง เพื่อเดินชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดมืด ย่านบ้านเจ๊ก ทางรีสอร์ท มี
รถชตัเต้ิลบสั เท่ียว 19.00 รอรับนาํท่านเดินทางเขา้สุ่ตวัเมือง โดยรถจะจอดท่ีบริเวณ หนา้ วลิล่าสันติโฮเตล  
21.00 รถเท่ียวแรกเดินทางกลบัเขา้สู่รีสอร์ท 
22.00 รถเท่ียวสุดทา้ยเดินทางกลบัเขา้สู่รีสอร์ท  

ยา่นบา้นเจก็ "ยา่นบา้นจีนเก่าสไตล์ยุโรป" ย่านบา้นเจ็กทอดตวัยาวอยู่ระหว่างถนนศรีสวา่งวงศ ์เป็นย่านการคา้
เก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง ท่ีเรียกวา่บา้นเจ็ก เน่ืองจากวา่ สมยัก่อนเป็นยา่นร้านคา้และท่ีอยูอ่าศยัของคนเช้ือสาย
จีน(เจก็) ตึกแถวในละแวกน้ีมีลกัษณะเป็นห้องแถวแบบจีน แต่ประดบัตกแต่งลวดลายคลา้ยแบบยุโรปจนกลายเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั อาคารส่วนใหญ่สร้างในสมยัพระเจา้ศรีสวา่งวงศ ์โดยผูเ้ป็นกาํลงัสําคญัในการปรับปรุงพฒันา
เมืองหลวงพระบางก็คือ เจา้อุปราชบุญคง กล่าวไดว้า่ สภาพผงัเมืองหลวงพระบางในปัจจุบนั รวมทั้งอาคารท่ีทาํการ
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 ของรัฐส่วนมากซ่ึงก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมผสมยุโรปนั้น เกิดข้ึนในสมยันั้น ปัจจุบนั ตึกแถวสองขา้งทางย่าน
บา้นเจ็กปรับปรุงเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านกินด่ืม และร้านอาหารนานาชาติ รวมทั้งแหล่งท่ีพกั
ราคาย่อมเยาสําหรับนักเดินทางประเภทแบกเป้ด้วย ซ่ึงส่วนมากอยู่ด้านหลงัตึกแถวอาคารพาณิชยข์องบา้นเจ็ก 

บริเวณน้ีจึงเป็นแหล่งชุมนุมของนกัท่องเท่ียวตลอดทั้งกลางวนัและกลางคืน ที่กลายเป็นตลาดมืด ถนนคนเดิน 
ในปัจุบัน  

 

DAY วนัที่สาม   หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

3  x - - 

05.00 ปลุกต่ืนเชา้มืดรับอากาศสดใส เตรียมตวั เช็คเอาท ์จากโรงแรม 

06.00 
รถ Shuttle Bus รอรับท่านเดินทางไปยงั สนามบิน แห่งชาติหลวงพระบาง เพื่อเช็คอินทเ์ท่ียวบิน QV 633 to BKK   ( 
ทางรีสอร์ทจะจดัทาํ อาหารเช้ากล่อง ให้ท่าน สามารถนาํไปทานพร้อมกบั อาหารท่ีสายการบินบริการบนเคร่ือง 
ขณะเดินทางกลบัได ้) 

07.40 สายการบินลาว นาํคุณเหินฟ้า ขา้มแม่นํ้าโขง ผา่นเชียงใหม่ มุ่งสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารวา่ง บนเคร่ือง 

09.00 
Arrival to Suvarnabhumi International Airport โดยสวสัดิภาพ พร้อมความสุขและความทรงจาํ กาลคร้ังหน่ึง ท่ี
หลวงพระบาง สบายดีหลวงพระบาง 

 

การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึน้ได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเท่ียวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ซ่ึงบริษัทฯ และผู้จัด จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง ให้ดีท่ีสุด 

 

ทวัร ์18 วดั ไหวพ้ระ 9 องค ์

ทกุวนั 4 ท่าน ออกเดินทางได ้(โปร01เมษา–20ตลุา16) 
 

รายละเอียด เดินทางไดทุ้กวนั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่านพกัหอ้งเดียวกนั 10,999 บาท/ท่าน 

ผูใ้หญ่ 3 ท่านพกัหอ้งเดียวกนั เตียงเสริม 10,999 บาท/ท่าน 
ผูใ้หญ่พกัเด่ียว จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ท่าน 

เดก็ 2 ปี ไม่เกิน 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ใชเ้ตียงเสริม  7,000 บาท/ท่าน 
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 เดก็ 2 ปี ไม่เกิน 10 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 7,000 บาท/ท่าน 
พกัต่อ 2 ท่าน ต่อหอ้ง / คืน / รวมอาหารเชา้ 2,700 บาท/หอ้ง/คืน 
พกัต่อ เตียงเสริม / หอ้ง/คืน / รวมอาหารเชา้ 800 บาท/เตียง/คืน 

 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ  เด็ก
ทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นาํ
รถเข็นเด็ก หรือท่ีนัง่สําหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจาํกดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบิน
สามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู ้
เดินทาง  ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อเช็คกบัทางสายการบินและผู ้
ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นนํ้ ายา เข็มฉีดยา เคร่ืองใช้แบตเตอร่ี หรือ 
เคร่ืองหายใจ      สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพื่อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ    

 
 

อตัรา
ค่าบริการรวม   

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (BKK-LPQ-BKK  Economy Class) โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ รวมค่าภาษี
สนามบินและค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัเช้ือเพลิงแลว้ + ห้องพกั Deluxe Room จาํนวน 2 คืนพกัห้องละ 2 ท่าน 
หรือ 3  ท่าน ณ Santi Resort and Spa หลวงพระบาง รวมอาหารเชา้ในแต่ละม้ือท่ีโรงแรม + บริการรถรับ-
ส่งสนามบิน (ในวนัเดินทางมาถึง และวนัเดินทางกลบั) + บริการ  Full day tour พร้อมอาหารกลางวนั ค่า
เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามโปรแกรมทวัร์ + อาหารกลางวนั set menu  2 ม้ือ ท่ี Santi Resort & Spa + 
อาหารคํ่า Royal Dinner 2 ม้ือ วนัแรก ณ Villa Santi Hotel ในเมือง และท่ีห้องอาหารทอแสง ภายในรี
สอร์ท + อาหารตกับาตรพระ 1 ชุด โตก ต่อ 1 ท่าน / เคร่ืองสังฆทาน สําหรับถวายวดั ตามธรรมเนียมลาว 
4  + รถรับส่ง จาก สันติ รีสอร์ท ไป ยงัสันติวิลล่าโฮเตล ถนนขา้วเหนียว รถออกทุก 2 ชัว่โมง + สาร
ธารณประชาชนลาว งดค่าวีซ่า แก่ นักเดินทางจากประเทศไทย  สามารถใช้พาสปอร์ต เดินทางเข้า
ประเทศไดเ้ลย แต่พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการ
เดินทาง) + ประกนัภยัการเดินทาง 

อตัรา
ค่าบริการไม่
รวม  
 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีสั่งเพิ่ม โดยผูเ้ดินทาง ในแต่ละม้ือ 
 ค่าเช่ารถจกัยาน หรือ ยานพาหนะอ่ืนๆ รวมถึงค่าเขา้สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดมี้แจง้ไวใ้น โปรแกรม  
 ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาว 1 ใบ             
 ทิปมคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน  ทวัร์ลีดเดอร์ หรือ พนกังานใหก้ารบริการในโรงแรม และ ร้านอาหาร  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 อาหาร เคร่ืองด่ืม ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และ เหลา้-เบียร์ มินิบาร์  ค่าโทรศพัท ์ ค่า Spa และการนวด

ต่างๆ 
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 เง่ือนไขใน
การจอง   
 

 สาํหรับคณะใหญ่ มดัจาํท่านละ 6,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งดาํเนินการโอนเงิน
ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีทาํการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนวนั
เดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนเดินทาง ( หรือตามวนัเวลาท่ีระบบในการสํารองตัว๋บงัคบั อาจจะเร็วกวา่น้ี ) 
หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือ
วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมี
สิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก  ***เม่ือตก

ลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ *** 

 กรณีลูกคา้ตอ้งการพกัต่อ จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้เวลาทาํการจอง 

ในการสาํรองท่ีนัง่และการใส่ช่ือในระบบสาํรองท่ีนัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน 
หรือ ส่งรายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต 
วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อและเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดใน
พาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดย
สายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตวัสะกดคาํ
นาํหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

การยกเลิกการ
จอง   
 

(เป็นการเดินทางท่ีต้องซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบิน  หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าห้องพกั การการันตีแพก็เกตททวัร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ
ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดใด)   

1. การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลล์แจง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนั ทาํการ
ก่อนการเดินทางหรือก่อนหนา้นั้น โดยจะยดึเงินมดัจาํ 6,000 บาท   

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-12 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 8,000  บาท   
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-0 วนั หรือ ไม่เดินทางตามกาํหนด (No Show) - เก็บค่าบริการทั้งหมด  

การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกบัทางผูจ้ดั  เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมายฯ  ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางผูจ้ดั  ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางผูจ้ดั 

สายการบิน  การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํ
การ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น   งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน 

รูปแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกหอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบเหมือนกนั 

เมนูอาหาร  อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบิน การจาร
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 จรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ   ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงปรับปรุง 

เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสารนั้นมีจาํกัด 
ดงันั้นจึงแนะนาํใหซ้ื้อประกนัอุบติัเหตุ หรือ ประกนัภยัการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซ่ึงมีความคุม้ครองเร่ืองอุบติัเหตุ 
การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล  การเปล่ียนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบั
กระเป๋าเดินทางและส่ิงของอ่ืน และซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มเติม  โดยจะซ้ือความคุม้ครองเพิ่มเติมจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่าน
รู้จกั ซ่ึงไม่จาํเป็นว่าตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัท่ีทางผูจ้ดัจดัให้   เพื่อความมัน่ใจไดว้่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมี
ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศ 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้       ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านท่ีตอ้งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่

มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นกับวช (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลง
ร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศลาวเพื่อไปทาํงาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอนัมิใช่การ
ท่องเท่ียว  หากผูโ้ดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศลาว จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศลาว  ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศลาวเรียกเก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศ
ไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน 
ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ี
พกั รถท่องเท่ียวในแต่ละวนัท่ีได้จดัเตรียมไว ้(ทั้ งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการสรุปให้ตรงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมาก
ท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการ
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 การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัความรับผิดชอบของแต่ละสาย
การบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะส่งผลทาํให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการ
ท่องเท่ียวทวัร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่า
เสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถ
ท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 ผูน้าํทวัร์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น     

 ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบั
ตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ 
ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ 
หรือเดินทางผา่น  เห็นวา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้มาตรการตามท่ี
เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนกัท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว  โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิง
ยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอยา่งเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพิ่ม เก่ียวกบัสัมภาระ
กระเป๋า เพราะสายการบินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย สูญ
หาย ล่าช้า อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ 
หวัหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางนีทุ้กประการ 
และในกรณีมข้ีอพิพาท ให้ถือค าตัดสินของผู้ จัดเป็นท่ีส้ินสุด 

 


