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3 ท่ านออกเดินทาง ได้ต้งั แต่ วันนี้ – กันยายน 2558
วันแรก

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง - เขาพูสี

08.00 น.

พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R ลูกค้าทาการเชคอินรับบอร์ ด
ดิ้งพาส ด้วยตนเอง
เหิรฟ้ าสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สายการบินลาว เทีย่ วบินที่ QV634
เดินทางถึงท่าอากาศยานหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบกับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นที่จะคอยอานวย
ความสะดวกแก่ ท่านตลอดการเดิ นทาง หลวงพระบาง เคยเป็ นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้ างุ ม้ ได้รวบรวมแว่น
แคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ าโขง แม่น้ าคาน แม่น้ าอู ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ณ ดิ นแดน
ริ มน้ าโขง คือ หลวงพระบาง ปั จจุ บนั องค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางเป็ นมรดกโลก ชม วัดวิชุนราช
สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็ นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่ งเป็ นพระ
ธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรี ยกชื่อพระธาตุน้ ี มาจนถึงปั จจุบนั นาท่านชม วัด
ใหม่ สุวรรณภูมาราม หรื อที่ชาวหลวงพระบางเรี ยกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช
บุญทัน ซึ่ งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิ ษฐานพระบาง พระพุทธรู ปคู่เมือง
หลวงพระบางในรั ช สมัย ของเจ้า มหาชี วิ ต สั ก ริ น ฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึ ง ปี พ.ศ. 2437 จึ ง ได้อ ัญ เชิ ญ พระบางไป
ประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั เมื่อมาเยือนวัดแห่ งนี้ สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึง
ความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิ ม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุม
ทั้ง สี่ ด้านสองระดับต่ อเนื่ องกัน
นาท่ านขึ้ นสู่ เขาพู สี ขึ้ นบันได 328 ขั้น เชิ ญนมัส การธาตุ พูสี เจดี ย ์ธ าตุ

10.15 น.
11.55 น.

(HD) แพคเกจ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV) ตั้งแต่วนั นี้-ก.ย.58 เริ่ มต้น 15,900.-
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คู่บา้ นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่ นหอมจากดอกจาปาลาว (ดอกลีลาวดี)
ดอกไม้ประจาชาติลาว เมื่อท่านถึ งยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่ งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุ รุท เมื่อปี พ.ศ. 2337
พระธาตุเป็ นรู ปทรงดอกบัว อยูบ่ นฐานสี่ เหลี่ ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริ ด 7 ชั้น สู งประมาณ 21 เมตร
ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินเที่ยวชม ตลาดค่า (Night Market) บนถนนศรี สว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวัง
จนสุ ดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อสิ นค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี อีกทั้งยังมีร้านเบเกอรี่
ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่ อยนานาชนิด
พักที่ โรงแรมเมืองทอง หรือเทียบเท่า ทีห่ ลวงพระบาง

วันทีส่ อง

ตักบาตรข้ าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวง – ถา้ ติ่ง – นา้ ตกตาดกวงสี – บ้ านผานม

เช้ ามืด

เช้ า

กลางวัน

เชิ ญท่ านร่ วมทาบุญใส่ บาตรข้ าวเหนียว พร้ อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณร
จากวัดต่าง ๆ จะออกบิ ณฑบาต เป็ นแถวนับร้ อยรู ป ซึ่ งเป็ นภาพอันน่ า ประทับใจ และสื่ อถึ ง ความเลื่ อมใสใน
พระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนาท่านเดินชมตลาดยามเช้ าของชาวหลวงพระบาง ซึ่ งเป็ นตลาด
สด ท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารพื้นเมืองและของป่ า ซึ่งเป็ นแบบฉบับของชาวลาว
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาชม วัดเชี ยงทอง วัดที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ.
2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวัฒนา กษัตริ ย ์
สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาแอ่นโค้งลาดต่า ซ้อนกันอยูส่ ามชั้น มีช่อฟ้ าที่
อยูต่ รงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็ นคนสามัญสร้างจะมี 1 – 7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรู ปปางห้ามสมุทร
ในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสี ชมพู ภาพประดับกระจกสี เล่าถึง
วิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรง-เมี้ ยนโกศ ) ออกแบบโดยเจ้ามณี วงศ์ แกะสลักโดยช่ างเพี้ยตัน
ภายในบรรจุพระพุทธรู ปแกะสลักไม้จานวนมากที่เก็บมาไว้จากวัดร้ างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนังด้านนอก
แกะสลักเรื่ องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิ ดทองไว้แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสี ทองทับลงไป นา
ท่านชม พระราชวังหลวง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชี วิตศรี สว่างวงศ์ โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างศิ ลปะแบบฝรั่ งเศส และลาว เป็ นที่ ประทับของเจ้ามหาชี วิตศรี สว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ ชมหอพระบาง เป็ นที่ประดิษฐาน
“พระบาง” พระคู่บา้ นคู่เมื อง เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนปางห้ามสมุ ทรเป็ นศิ ลปะขอมสมัยบายน น้ าหนัก 54
กิโลกรัม เป็ นทองคา 90 เปอร์ เซ็นต์
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ บ้ านปากอู โดยสารเรื อข้าฟากสู่ ถา้ ติ่ง เป็ นถ้ าบนหน้าผาที่อยูต่ ิดริ มแม่น้ าโขง มี 2 ชั้น ชั้น
ล่างมีความสู งจากระดับน้ า 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรู ปเป็ นจานวนมากนับเป็ นถ้ าที่
ศักดิ์ สิทธิ์ ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิ สาร ซึ่ งเป็ นที่เจ้ามหาชี วิต ข้าราชบริ พาร พระสงฆ์ ประชาชน

(HD) แพคเกจ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV) ตั้งแต่วนั นี้-ก.ย.58 เริ่ มต้น 15,900.-
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เดินทางมาสรงน้ าพระพุทธรู ปในช่วงวันขึ้นปี ใหม่ของลาว และยังเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมของเจ้ามหาชี วิตในอดีต
ทุกพระองค์อีกด้วย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ น้าตกตาดกวงสี ห่ างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่าน
หมู่บา้ นชนบทริ มสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ าตกซึ่ งเป็ นน้ าตกที่สวยงามแห่ งหนึ่ งของหลวงพระบาง โดยมี
สายน้ าที่ลดหลัน่ ผ่านชั้นหิ นปูนลงสู่ แอ่งน้ าที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ ช้ นั บนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่ ง
ของน้ าตก อิสระให้ท่านดื่มด่ากับธรรมชาติ เล่นน้ า บันทึกภาพอันน่าประทับใจ จากนั้น ชมการทอผ้าทอมือแบบ
โบราณ ที่ “หมู่บ้านผานม” ที่ปัจจุบนั หาชมได้ยาก การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุกเป็ นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้า
เนื้ อดี และเลื อกซื้ อเครื่ องเงิ นแท้ๆ จากร้ านเครื่ องเงิ นคุ ณภาพสู ง ซึ่ งเจ้าของร้ านเป็ นทายาทของช่ างตีเงิ นในราช
สานักล้านช้าง
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
พักที่ โรงแรมเมืองทอง หรือเทียบเท่า ทีห่ ลวงพระบาง

วันทีส่ าม

อิสระ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหลวงพระบาง
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินลาว เทีย่ วบินที่ QV631 (บินเฉพาะวัน อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์ และ อาทิตย์)
กลับถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ...

กลางวัน

13.45 น.
15.25 น.

อัตราค่ าบริการ ขั้นต่า 3 ท่าน
โรงแรม
โรงแรมเมืองทอง

ผู้ใหญ่
15,900

เด็กมีเตียง
15,900

เด็กไม่ มีเตียง
15,400

พักเดี่ยว
3,000

** กรณีผ้ ูทถี่ ือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม *
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่ าตั๋วเครื่องบินลาว กรุ งเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุ งเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยายไทย
(HD) แพคเกจ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV) ตั้งแต่วนั นี้-ก.ย.58 เริ่ มต้น 15,900.-
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าข้ าวเหนียวสาหรับใส่ บาตร
 ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
 ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าบริ การอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ ( กรุ ณาสอบถาม )
 ค่ าทิป ไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ
หมายเหตุ

นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสื อเดินทางสัญชาติไทย ไม่ตอ้ งดาเนิ นการทาวีซ่า แต่ยงั คงใช้หนังสื อเดิ นทางที่มีอายุไม่ต่ า
กว่า 6 เดือนในการเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิม สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทา
วีซ่าได้ที่ กรุ งเทพฯ หรื อทาวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน

***บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผเู้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน้ ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ)***

(HD) แพคเกจ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV) ตั้งแต่วนั นี้-ก.ย.58 เริ่ มต้น 15,900.-
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