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2 ท่านออกเดินทาง ได้ตั้งแต่ วันนี้ – กันยายน 2558
วันแรก
07.00 น.
10.05 น.
12.05 น.

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง - เขาพูสี
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F ลูกค้าทาการเชคอินรับ
บอร์ดดิ้งพาส ด้วยตนเอง
เหิรฟ้าสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG941
เดินทางถึงท่าอากาศยานหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จะคอย
อานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง หลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวม
แว่นแคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่ าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้าโขง แม่น้าคาน แม่น้าอู ก่อ ตั้งอาณาจั กรล้านช้าง ณ
ดินแดนริมน้าโขง คือ หลวงพระบาง ปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางเป็นมรดกโลก ชม วัดวิชุน
ราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่ ง
เป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุนี้มาจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นนาชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี
พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา
กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาแอ่นโค้งลาดต่า ซ้อนกันอยู่สามชั้น

(HD) แพคเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG) ตั้งแต่วันนี้ – เมษายน 58 18,900.-
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ค่่า

มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1 – 7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปปาง
ห้ามสมุทรในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดับ
กระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรง-เมี้ยนโกศ ) ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักโดย
ช่างเพี้ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จานวนมากที่เก็บมาไว้จากวัดร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนัง
ด้านนอกแกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิดทองไว้แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสีทองทับลง
ไป นาท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจาปาลาว (ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจาชาติลาว เมื่อท่านถึง
ยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บน
ฐานสี่เหลี่ ยมยอดประดับด้ว ยเศวตฉัต รทองสาริด 7 ชั้ น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิ ตย์ยามอัสดง วิ ว
ทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
บริการอาหารค่่า ณ ร้านอาหาร
เข้าพัก โรงแรมที่ท่านเลือก

วันที่สอง

ตักบาตรข้าวเหนียว – น้่าตกตาดกวงสี – บ้านซ่างไห – ล่องแม่น้่าโขง – ถ้่าติ่ง – ตลาดค่่า

เช้ามืด

เชิญท่านร่วมท่าบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณร
จากวัดต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อ ยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อ ถึงความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนาท่านเดิน ชมตลาดยามเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น
ตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ น้่าตกตาดกวงสี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชม
ความงดงามของน้าตกซึ่งเป็นน้าตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง โดยมีสายน้าที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูน
ลงสู่แอ่งน้าที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้าตก อิสระให้ท่านดื่มด่า
กับธรรมชาติ เล่นน้า บันทึกภาพอันน่าประทับใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ บ้านซ่างไห หมู่บ้านซ่างไหเป็นหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้าโขงมา
เป็นระยะเวลานานหลายปี มีอาชีพในการหมักเหล้า, สาโทและเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจาพวกผ้าทอ ,
กระเบื้องเคลือบเก่า นาท่านลงเรือล่องแม่น้าโขงประมาณ 2 ชั่วโมงสู่ ถ้่าติ่ง เป็นถ้าบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้า
โขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้า 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรูปเป็น
จานวนมากนับเป็นถ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสาร ซึ่งเป็นที่เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาล
พระสงฆ์ ประชาชน เดินทางมาสรงน้าพระพุทธรูป ในวันขึ้นปีใหม่ลาว และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเจ้า
มหาชีวิตในอดีตอีกด้วย
บริการอาหารค่่า ณ ร้านอาหาร

เช้า

กลางวัน

ค่่า

(HD) แพคเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG) ตั้งแต่วันนี้ – เมษายน 58 18,900.-
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หลั ง รับ ประทานอาหารน าท่า นเดิน เที่ย วชม ตลาดค่่ า (Night Market) บนถนนศรีส ว่ างวงศ์ ตั้ ง แต่ ห น้ า
พระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี อีกทั้งยัง
มีร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด
เข้าพัก โรงแรมที่ท่านเลือก

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

17.25 น.
18.55 น.

พระราชวังหลวง – อิสระ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม พระราชวั ง หลวง สร้ า งในรั ช สมั ย เจ้ า มหาชี วิ ต ศรี ส ว่ า งวงศ์ โดยสถาปนิ ก ชาวฝรั่ ง เศส เป็ น การ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต
ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมหอพระบาง เป็นที่
ประดิษฐาน “พระบาง” พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน
น้าหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคา 90 เปอร์เซ็นต์
อิสระให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานหลวงพระบาง
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 946
กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...

อัตราค่าบริการ
โรงแรม
New Dalaphet Hotel (Deluxe)
Manoluck Hotel
Vang Thong Hotel
Villa Santi Resort
The Grand Luangprabang

2 ท่าน

3-5 ท่าน

6-9 ท่าน

พักเดี่ยว

18,900

17,900

17,500

3,500

19,900

19,500

18,900

4,500

** กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม *
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน บางกอก แอร์เวย์ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ
(HD) แพคเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG) ตั้งแต่วันนี้ – เมษายน 58 18,900.-
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 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าข้าวเหนียวส่าหรับใส่บาตร
 ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
 ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนือ่ งมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
 ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
หมายเหตุ

นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องดาเนินการทาวีซ่า แต่ยังคงใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ ต่า
กว่า 6 เดือนในการเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิม สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทา
วีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ หรือทาวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทาง
เป็นสาคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)***

(HD) แพคเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG) ตั้งแต่วันนี้ – เมษายน 58 18,900.-
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