
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

               
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

สมัผสับ้านพ่ีเมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง  หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกอืบ 

200 ปี   เดิมชื่อเมือง “ศรีสตันาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวง

ของ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO 

ให้เป็นเมืองมรดกโลก เม่ือวันที่ 9 ธนัวาคม 2838 ทั้งในเร่ืองสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็น

เมืองเลก็ๆ ในหุบเขาที่ยังคงกล่ินอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุค

อาณานิคมฝร่ังเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบน า้คาน ที่ยังคงรักษาประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และวิถชีีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวดัเชียงทอง ชมพระราชวงัเก่า ซ่ึงปัจจุบันเปิดเป็น

พพิธิภณัฑ ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูส ี และล่องเรือแม่น ้ าโขงชมถ ้าติง่ ชมน ้ าตกตาดกวางซี ชมและเลือก

ซ้ือหัตถกรรมผ้าทอมือพ้ืนเมืองของชาวไตล้ือที่บา้นผานม เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย  

 



 
 
 
 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง      (19-21. ตุลำคม.62) 
วนัแรก          สนำมบินสุวรรณภูมิ-หลวงพระบำง-พระธำตุพูสี-ถนนคนเดนิ(ตลำด ไนท์บำร์ซำ)                                 
 

07.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศช้ัน4 ประตูทางเขา้ที3่ 
เคานเ์ตอร ์ F  แถว F01-19  สายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและเชค็
เอกสารการเดินทาง 

09.55 น.  เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 941 

12.05 น. ถงึสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสตันาคนหุตมะราชธานี” 
เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง  

 รับประทานอาหารกลางวัน รา้นปากหว้ยมีไซ 
13.00 น. จากน้ันน าท่านไปสกัการะพระธาตุพูส ีที่ต้ังอยู่บนเนินเขาสงู 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  ท่าน

ที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชากเ็หมือนมาไม่ถงึหลวงพระบาง สอง

ข้างทางขึ้นพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ าปาลาวหลากสสีนั มองจากยอดพูสคืีอภาพพา

นอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น า้โขง ล้อมรอบด้วยทวิเขาสลับซับซ้อนสมกบันามว่า บ้านผา เมืองภอูู

อารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตยอ์สัดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสงู ซ่ึงเบื้องล่างจะมองเหน็

พิพิธภณัฑ ์ โดยมีแม่น า้โขงเป็นฉากหลัง และอกีด้านหน่ึงจะเหน็น า้คานที่ไหลมาบรรจบกบัแม่น า้โขง  

    
 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองที่ถนนคนเดิน หรือ ตลาดไนทบ์ารซ์า (Night Market) เป็นถนนคน

เดินตอนเยน็ต้ังแต่เวลา 5 โมงเยน็ถงึประมาณ 4 ทุ่ม  กจ็ะมีชาวลาวสงู ลาวเทงิ ลาวม้ง ชาวบ้านผานม 

แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเอง กจ็ะน าสนิค้าพ้ืนเมือง ไม่ว่าจะเป็น ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซ่ิน เคร่ืองเงิน 

เคร่ืองไม้ สนิค้า มากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินต้ังแต่หน้าพระราชวังจนสดุหัวถนน อสิระตาม

อธัยาศัย

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่ารา้นผามไซ  
พกัที ่ Pullman Luang Prabang  (5 ดำว) หรือเทยีบเท่า พักผ่อนอสิระ 

 

วนัที่สอง       ตักบำตรข้ำวเหนียว-ตลำดเช้ำ-วดัเชียงทอง-บ้ำนผำนม-บ้ำนช่ำงไห-ล่องเรือ 
                      แม่น ำ้โขง-ถ ำ้ติ่ง-น ำ้ตกตำดกวำงซี 
 

05.30 น.   ต่ืนเช้ากันซักหน่อยร่วมท าบุญ-ตักบาตรข้าว

เหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระ

บางทุกบ้านจะพากนัออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูป ซ่ึงเป็น

ภาพยามเช้าที่ มี ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย

สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความ

เล่ือม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลง

ในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียว

และอาหารแห้ง) จากน้ันเที่ยวชมตลาดเชา้เมือง
หลวงพระบาง สมัผสักบัวิถชีีวิตพ่อค้า แม่ค้าชาวบ้านที่น าสนิค้าพ้ืนเมืองมากมายมาวางขาย  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ชมวดัเชียงทอง ซ่ึงเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระ

บาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธริาชได้โปรดให้สร้างขึ้น 
และได้รับการอปุถมัภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ 
และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ 
บริเวณที่ต้ังของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่

แม่น า้คานมาบรรจบกนักบัแม่น า้โขง เป็นศูนย์

ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ 
สง่า สะอาด มีการวางผงัออกแบบ และบ ารุงรักษา
อย่างดีเยี่ยม ชมสมิหรือโบสถ ์ ซ่ึงเป็นต้นก าเนิดของ
ศิลปสกุลช่างล้านช้าง จากน้ันเดินทางสู่บา้นผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทล้ือที่อพยพมาจากสบิ
สองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงามเลือกซ้ืออสิระ แล้วเดินทางสู่บา้นช่างไห สมัผสัวิถชีีวิตของ

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น า้โขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจ าหน่าย  และยังเป็นแหล่งรวม
สนิค้าพ้ืนเมืองจ าพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจ าหน่าย  
แล้วน าท่านลงเรือล่องน ้ าโขงสู่ถ ้าติง่  ชมวิวทวิทศัน์
และวิถชีีวิตสองฝั่งแม่น า้โขง ถงึถ ้าติง่ซ่ึงเป็นถ า้อยู่

บนหน้าผาริมแม่น า้โขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง 
เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จ านวนนับ
พันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก อสิระตามอธัยาศัย 
 



 
 
 
 
 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (บุฟเฟ่ต)์ 

บ่าย เดินทางสู่น ้ าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถชีีวิตของชาวบ้าน ถงึน า้ตกตาดกวางส ี ซ่ึง
เป็นน า้ตกที่สวยที่สดุในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน ้ าตก ที่ลดหล่ันเป็นช้ันๆ อย่างสวยงาม แต่
ละช้ันเกดิจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากบัน า้ พร้อมกบัชมความร่มร่ืนเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ 
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ  

  
 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่าหอ้งโรงแรม 
พกัที ่ Pullman Luang Prabang  (5 ดำว) หรือเทยีบเท่า พักผ่อนอสิระ 

 

วนัที่สำม วดัใหม่สุวนันะพูมำรำม-พพิธิภัณฑ์หลวงพระบำง(พระรำชวงัเก่ำ)-วดัวชุินรำช                    
พระธำตุหมำกโม-หลวงพระบำง-กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    
08.00 น.  ชมวดัใหม่สุวนันะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวัง

หลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดน้ีเคยเป็นที่ประทบัของ
สมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั นับเป็นสงัฆราชองค์สดุท้ายของลาว มีอโุบสถที่สวยงามด้วยศลิปะแบบอบูมุง 

และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซ่ึงเป็น
ที่ประทบัของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผู้ออกแบบ 
ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑเ์มือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้าม
สมุทร สงู 1.14 เมตร หนัก 54 กโิลกรัม กล่าวกนัว่าท าด้วยทองค า 90 เปอร์เซน็ต์ เป็นพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองน้ีชื่อเมืองขวา 
แล้วเปล่ียนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามล าดับ  



 
 
 
 
 

 

 

      
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันรา้นต าหนกัลาว 
บ่าย ชมวดัวิชนุราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพ่ือ

เป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดน้ีมี

พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าคร่ึง ท าให้ชาวลาวเรียกกนัว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอ

คว ่า ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสโุขทยั เจดีย์น้ีอาจดูทรุด

โทรมมากแม้จะมีการปฏสิงัขรณ์มา 2 คร้ังแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสกักรินทร์(ค าสกุ) ซ่ึงเป็น
พระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะคร้ังใหญ่ในปี 

พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองค า 
พระพุทธรูปหล่อส าริด พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบันน าไปเกบ็ไว้ในหอพิพิธภัณฑห์ลวงพระบาง ได้เวลา

สมควรอ าลาเมืองหลวงพระบางเดินทางสู่สนามบิน 

 
17.25 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 946 

18.55 น. ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ 
 

***มรดกโลก หลวงพระบาง3วนั(PG)*** 
 
 

หนงัสอืเดนิทำงไทยตอ้งมอีำยุกำรเดนิทำงเหลอืไมน่อ้ย กวำ่ 6 เดอืน  

มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  กรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
 



 
 
 
 
 

 

 

อัตรำค่ำบริกำร 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

 
เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 10 ปี 
พกัรวมกบัผูใ้หญ ่
1 ทำ่น ( มเีตยีง ) 

 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ทำ่นละ 

 

 
19 – 21 ต.ค. 2562 

 

 

29,900 บำท 

 

29,900 บำท 

 

5,800 บำท 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 ขา้วเหนยีวตกับาตร กะติ๊บ 

ทีพั่กโรงแรม 2 คนื (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 รถตูป้รับอากาศทอ่งเทีย่ว 

 อาหารตามระบใุนรายการ 

 ไกดท์อ้งถิน่ (พดูไทย)     

 เรอืลอ่งแมน่ ้าโขง  

 น ้าดืม่ – ผา้เย็น 

 ประกันการเดนิทางและรกัษาพยาบาล 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทกุชนดิ 

 ทรปิไกดท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดาว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 และอืน่ๆที ่มไิด ้ระบไุวใ้นรายการ 

 
 
เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง    15 วัน 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

 
 
หมายเหต ุ: โปรแกรมกการเดนิทางขัน้ตน้ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยยดึถอืและค านงึถงึประโยชน์ทา่นเป็นส าคัญ 
 


