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เยอืนเมอืงหลวงพระบางเยือนเมอืงหลวงพระบาง  เมอืงแหงมรดกโลกอนัคงคุณคาและความงดงามเมอืงแหงมรดกโลกอนัคงคณุคาและความงดงาม  ช่ืนชมช่ืนชม  
วฒันธรรมวฒันธรรม  ประเพณแีละวถิีชีวติประเพณแีละวถิีชวีติ  อนัเรยีบงายของชาวลานชางอนัเรยีบงายของชาวลานชาง 

  

สัมผัสบานพ่ีเมืองนอง มรดกโลกหลวงพระบาง  หรือเมืองเชียงทอง เปนอดีตราชธานีของอาณาจักรลานชางเกอืบ 
200ป   เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุงเรืองมากในสมัยพระเจาฟางุม ปจจุบันเปน 1 ใน 17 แขวงของ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูทางตอนเหนือของประเทศ ไดรับการข้ึนทะเบียนจากองคการ UNESCO ให
เปนเมืองมรดกโลก ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสราง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เปนเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่น
อายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไวอยางครบถวน ผสมผสานดวยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยูใน
ตึกแถวรูปทรงเกาแกเรียงเปนแถวอยูตลอดริมถนนเลียบน้ําคาน ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความ
เปนอยู ไวไดอยางเหนียวแนน ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเกาซึ่งปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑ พระธาตุหมากโม พระธาตพุสีู 
ลองเรือแมน้ําโขง ชมถ้ําติ่ง ชมและเลือกซื้อผาทอมือพ้ืนเมืองของชาวไตลื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย    
 
กําหนดการเดินทาง   ตุลาคม 61 – มีนาคม 62      ทานละ 16,900 บาท 

   
           
 

วันแรก         เชียงใหม -หลวงพระบาง-พระธาตพุูส-ีตลาดไนทบารซา                                 
 

12.00 น.  คณะพรอมกนัที่สนามบนิเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบินลาว
(QV) โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ  คอยอํานวยความสะดวกใหแกทาน  

15.15 น.  เหนิฟาสูเมอืงหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที ่QV636   
16.25 น.        ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดตีราชธานีของอาณาจักรลานชาง เดมิชือ่ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธาน”ีเจริญ  

รุงเรืองมากในสมัยพระเจาฟางุม  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืง จากนั้นนําทานไปสักการะพระธาตุพสีู 
ที่ตั้งอยูบนเนนิเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมอืงหลวงพระบาง  ทานทีม่าเยือนหลวงพระบางจะตองข้ึนไป
บูชาพระธาต ุ ถาไมไดข้ึนไปบูชาก็เหมอืนมาไมถึงหลวงพระบาง สองขางทางข้ึนพระธาตุรมรื่นและหอม
อบอวลไปดวยดงดอกจําปาลาวหลากสสีนั มองจากยอดพูสีคอืภาพพานอรามาของราชธานีเกาแกริมแมน้าํ
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โขง ลอมรอบดวยทิวเขาสลับซับซอนสมกับนามวา บานผา เมอืงภอูอูารยะธรรมลานชาง ชมพระอาทิตย
อัสดงและตัวเมอืงหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบือ้งลางจะมองเหน็พิพิธภัณฑ  โดยมีแมน้ําโขงเปนฉากหลัง 
และอกีดานหนึง่จะเหน็น้ําคานที่ไหลมาบรรจบกบัแมน้ําโขง แลวชอปปงสนิคาพ้ืนเมอืงทีต่ลาดไนทบารซา 
(Night Market) เปนถนนคนเดนิตอนเย็นตั้งแตเวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม  ก็จะมชีาวลาวสูง ลาว
เทิง ลาวมง ชาวบานผานม แมนแตชาวหลวงพระบางเอง ก็จะนําสินคาพ้ืนเมือง ไมวาจะเปน ผาปก ผาทอ
มอื ผานุง ผาซิ่น เครื่องเงนิ เครื่องไม สินคา มากมาย ถกูวางอยูบนถนนและรมิทางเดินตั้งแตหนา
พระราชวังจนสุดหัวถนน อสิระตามอัธยาศัย 

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ํา หลงัอาหารอสิระตามอัธยาศัย แลวนําเขาทีพั่กโรงแรม Muang Thong HOTEL  

หรือเทียบเทา 
วันที่สอง        หลวงพระบาง  - วงัเวียง  
 

05.30 น.   ตื่นเชากันซกัหนอยรวมทําบุญ-ตกับาตรขาวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทกุเชาชาวหลวงพระบางทกุ
บานจะพากันออกมานั่งรอตกับาตรพระสงฆทีเ่รียงแถวเดนิมาตามถนนเปนรอยๆ รูป ซึ่งเปนภาพยามเชา
ที่มชีีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะทอนถึงวิถชีีวิตของสังคมอนัสงบสุขและความเลือ่ม ใสศรัทธาทีม่ตีอ
พุทธศาสนาทีห่ยั่งรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง (ตกับาตรขาวเหนียวและอาหารแหง) จากนัน้
เที่ยวชมตลาดเชาเมอืงหลวงพระบาง  สมัผสักับวิถชีีวิต พอคา แมคาชาวบาน ทีน่ําสินคาพ้ืนเมอืง
มากมายมาวางขาย  

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสูเมืองวังเวียง (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  วังเวียงเปนเมอืงทีม่ีธรรมชาตสิวยสดงดงาม 

อากาศเย็นสบาย ตัวเมอืงตั้งอยูริมแมน้ําซอง ลอมรอบดวยเทอืกเขาสูง มองเหน็สายน้ํากวางสลับกับเนนิ
ทราย     โดยมีเทอืกเขาหินปูนเปนฉากหลัง    วังเวียงไดฉายาวา “กุยหลินแหงเมอืงลาว” จริงเท็จแคไหน 
ตองไปพิสูจนกนั  

12.00 น.    ถึงเมืองวังเวียง “กุยหลนิเมอืงลาว” แลวรับประทานอาหารกลางวัน  
บาย นําชมถ้ําจัง ซึง่เปนถ้ําที่มหีนิงอกหินยอย และพระพุทธรูปอยูภายในถ้ํา ชมวิวทิวทัศนบนถ้ํา จะมองตัว

เมอืงวังเวียงอยางชัดเชน  เชิญถายภาพไวเปนที่ระลกึ จากนั้นนําทานเที่ยวถ้าํปูคํา และสนกุสนานกับการ
เลนน้าํที่บลลูากนูตามอัธยาศัย   

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร หลังอาหารสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมอืงวังเวียงและชอปปงสนิคาพ้ืนเมอืง
ทีถ่นนยานกลางเมอืงตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเขาทีพ่กั ทวีสุข  หรอืเทียบเทา พักผอนอิสระ  

วันที่สาม เมืองวงัเวียง – หลวงพระบาง  
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม    
08.00 น. เดินทางกลับเมอืงหลวงพระบาง รถว่ิงบนถนนทีม่ีความสงูจากระดับน้ําทะเล 1,800 เมตร เสนทางคดโคง 

ลัดเลาไปตามไหลเขา สองขางทางมีหมูบานชาวเขาปลกูอยูริมถนนเปนระยะ ทานจะเพลดิเพลินกับ
ทัศนียภาพอนังดงามตระกานตาของทิวเขา ไรนาแบบข้ันได และหมูบานชนพ้ืนเมอืงเผาตางๆ ของลาว 
เชน ลาวสงู ลาวเทิง ลาวมง ไทลอื ซึ่งตัง้บานเรือนอยูสองขางทาง ชมความย่ิงใหญของขุนเขาที่เตม็ไปดวย
ไมปานานาพันธุที่ข้ึนตามธรรมชาติ  
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
บาย  นําทานลงเรือลองนํ้าโขงสูถ้ําติ่ง  ชมวิวทิวทัศนและวิถชีีวิตสองฝงแมน้ําโขง ถึงถ้ําติ่งซึ่งเปนถ้ําอยูบนหนา

ผาริมแมน้ําโขง เดมิเคยมีพระพุทธรูปทอง เงนิ นาก ปจจุบันเหลอืแตพระพุทธรูปไมจํานวนนับพันองค 
ถายภาพไวเปนที่ระลกึ จากนั้นออกเดนิทางสูบานชางไห สัมผสัวิถชีีวิตของชาวบานทีอ่าศัยอยูรมิแมน้ําโขง 
มอีาชีพในการหมกัสาโทและตมเหลาโรงจําหนายและยังเปนแหลงรวมสนิคาพ้ืนเมอืงจําพวกผาทอ
ลวดลายสวยงามมากมายวางจําหนาย จากนัน้ลองเรือกลบัสนกุสนานกับการรองคาราโอเกะ หรอืกิจกรรม
นันทนาการตามอัธยาศัย  

19.00 น.            รับประทานอาหารค่าํบนเรอื  หลังอาหารพักผอนอสิระ หรอืจะชมแสง เสียง ยามราตร ีตามอัธยาศัย  
พักโรงแรม Muang Thong HOTEL  หรือเทียบเทา 

วันที่สี ่ หลวงพระบาง-เชียงใหม  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ ที่พัก  
08.00 น. ชมพิพิธภัณฑหลวงพระบาง อดีตเปนพระราชวังหลวงซึ่งเปนที่ประทับของเจามหาชีวิตลาว สรางป 

ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศสเปนผูออกแบบ ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑเมอืป ค.ศ.1975 
(พ.ศ.2519) มหีอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางหามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนกั 54 กิโลกรัม กลาว
กนัวาทําดวยทองคาํ 90 เปอรเซน็ต เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมอืงหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเปนทีม่า
ของชือ่เมอืงหลวงพระบาง เดมิเมอืงนีช้ือ่เมอืงขวา แลวเปลี่ยนมาเปน เชียงดง เชียงทอง ตามลาํดับ แลว 
ชมวัดเชยีงทอง ซึ่งเปนวัดหลวงคูเมอืงหลวงพระบาง โดยพระเจาไชยเชษฐาธิราชไดโปรดใหสรางข้ึน และ
ไดรับการอุปถมัภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชวิีตศรีสวางวงศวัฒนามากเปนพิเศษ บริเวณที่ตั้ง
ของวัดอยูตอนหัวโคงของแผนดนิที่แมน้ําคานมาบรรจบกนักับแมน้ําโขง เปนศูนยศิลปกรรมลานชาง ความ
งามของวัดอยูทีค่วามสงบ สงา สะอาด มกีารวางผังออกแบบ และบํารุงรกัษาอยางดีเย่ียม ชมสิมหรือโบสถ 
ซึ่งเปนตนกําเนดิของศิลปสกลุชางลานชาง จากนัน้ชมวดัวิชนุราช (Visounnarath Temple) สรางข้ึนใน
สมยัพระเจาวิชนุราช ในป พ.ศ.2046 สรางข้ึนเพ่ือเปนทีป่ระดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมอืงเวียง
คํา มีเจดียปทมุหรอืพระธาตุดอกบัวใหญ วัดนีม้ีพระธาตุเจดียองคใหญรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่ง ทําให
ชาวลาวเรียกกนัวา พระธาตุหมากโม เปนทรงโอควํ่า ยอดพระธาตุลกัษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลังกาหรอืสุโขทัย เจดียนีอ้าจดูทรุดโทรมมากแมจะมกีารปฏสิังขรณมา 2 ครั้งแลวในป 
พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจาสกักรินทร(คําสกุ) ซึง่เปนพระราชบิดาของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ไดโปรดให
มกีารบูรณะใหมและไดมกีารบูรณะครั้งใหญในป พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ได
คนพบโบราณวัตถุมีคามากมาย เชน เจดียทองคํา พระพุทธรูปหลอสําริด พระพุทธรูปทองคํา ปจจุบัน
นําไปเก็บไวในหอพิพิธภัณฑหลวงพระบาง 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เที่ยง หลงัอาหารเดนิทางไปสนามบินหลวงพระบางเพ่ือเดนิทางกลับเชียงใหม  
13.10 น. เหนิฟากลับเชียงใหม โดยสายการบินลาว  เที่ยวบินที ่QV635  
14.20 น. ถึงทาอากาศยานเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ  พรอมความประทับใจ 

*** 
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อัตราคาบริการ  สําหรับคณะ 9 ทาน  (ไมมีหัวหนาทัวรไทย)                                                   

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ                             

พักหองละ 2-3 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 10 ป

พักรวมกับผูใหญ 

2 ทาน(ไมมีเตียง) 

พักเดี่ยว 

เพ่ิมทานละ 

สามารถใชได 
ชวงเดือนตค 61 – มคี 62  

 16,900.- 16,900.- 4,000.- 

หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุการเดินทางเหลือไมนอย กวา 6 เดือน  
 

อัตราน้ีรวม       ตั๋วเคร่ืองบนิเชียงใหม -หลวงพระบาง-เชยีงใหม และภาษสีนามบิน /ที่พักโรงแรม 3  
คืน (หองละ 2-3 ทาน) / บัตรเขาชมสถานที ่/ อาหารตามระบุในรายการ / รถทองเที่ยว / เรือลอง 
น้ําโขง/ มคัคุเทศกทองถิน่/ ประกนัการเดนิทางและรกัษาพยาบาลวงเงินในวงเงนิทานละ 1,000,000  
(ตามเงือ่นไขกรมธรรม) /บรกิารน้ําดื่ม-ผาเย็น 

 

อัตราน้ีไมรวม    อาหารและเครื่องดืม่นอกเหนอืรายการ / ขาวเหนียวตกับาตร / คาใชจายสวนตัวทกุชนดิ / ทริบ 
                    มัคคเุทศกและพนกังานขับรถ / คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถอืเอกสาร 
                     ตางดาว / ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหกั ณ ที่จาย 3% / และอืน่ๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ   
 

เอกสารท่ีใช        พาสปอรต ที่มอีายุใชงานเหลอืมากกวา 6 เดอืน  และมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

เง่ือนไขการจอง  ชําระคามัดจําทานละ 10,000 บาท สวนที่เหลอืชําระกอนเดินทาง 15 วัน 
 

หมายเหตุ :  โปรแกรมการเดนิทางขางตน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน  
 การแจงใหทราบลวงหนา โดยยึดถอืและคาํนึงถงึประโยชนทานเปนสําคัญ 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


