วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – ถา้ ติ่ง – บ้ านซ่ างไห – นา้ ตกตาดกวงสี – เขาพู่สี – ตลาด
ค่า – พระราชวังหลวง – หอพระแก้ ว – วัดศรี เมือง – พระธาตุหลวง – อนุสาวรี ย์
ประตูชัย
กาหนดการเดินทาง

วันแรก
04.00น.
06.00 น.
07.05 น.

วันที่ 4 – 7 พ.ค. 55
วันที่ 2 – 5 ส.ค. 55
วันที่ 20 – 23 ต.ค. 55

กรุ งเทพ-อุดรธานี-เวียงจันทน์ -วังเวียง-หลวงพระบาง
พร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 6 ชัน้ 3 อาคาร 1
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกท่าน
ออกเดินทางสู่ จ. อุดรธานี โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200
เดินทางถึง สนามบิน จ. อุดรธานี รับประทานอาหารเช้ าแบบพื ้นเมือง

เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ถึงหนองคายผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันเดิ
้ นทางต่อสู่ เมืองวังเวียง (ห่างจากเวียงจันทน์ 156 กม.) วังเวียงเป็ น
เมืองทีม่ ีธรรมชาติสวยสดงดงามอากาศเย็นสบาย เป็ นแหล่งท่องเที่ยงของลาวตัวเมืองตังอยู
้ ร่ ิมแม่น ้าซอง ล้ อมรอบด้ วย
เทือกเขาสูง มองเห็นสายน ้ากว้ างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็ นฉากหลัง วังเวียงได้ ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่ ง
เมืองลาว”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังรับประทานอาหารเดินทางสูเ่ มืองหลวงพระบาง หลวงพระบาง เคยเป็ นเมืองหลวง โดยพระเจ้ าฟ้ างุ้มได้ รวบรวม
แว่นแคว้ นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุม่ แม่น ้าโขง แม่น ้าคาน แม่น ้าอู ก่อตังอาณาจั
้
กรล้ านช้ าง ณ ดินแดนริ มน ้า
โขง คือ หลวงพระบาง ปั จจุบนั องค์การยูเนสโก้ ได้ ยกให้ หลวงพระบางเป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร
พักที่ โรงแรม วังทอง หรื อเทียบเท่า
หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-ล่ องแม่ นา้ โขง-ถา้ ติ่ง-บ้ านซ่ างไห-นา้ ตกตาดกวงสี-เขาพูส-ี ตลาดค่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาชม วัดวิชุนราช สร้ างในสมัยพระเจ้ าวิชนุ ราช (พ.ศ. 2046) นับเป็ นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ ความนับถือ
ซึง่ เป็ นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรี ยกชื่อพระธาตุนี ้มาจนถึงปั จจุบนั จากนันน
้ า
ชม วัดเชียงทอง วัดที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มฝั่ งแม่น ้าโขงสร้ างในรัชสมัยพระเจ้ าไชยเชฐาาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่ง
วัดเชียงทองได้ รับการอุปถัมภ์จากเจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ และเจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวัฒนา กฐัตริ ย์สองพระองค์สดุ ท้ าย
ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้ านช้ าง หลังคาแอ่นโค้ งลาดต่า ซ้ อนกันอยูส่ ามชัน้ มีช่อฟ้ าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน
17 ช่อ ถ้ าเป็ นคนสามัญสร้ างจะมี 1 – 7 ช่อเท่านัน้ ชมพระพุทธรู ปปางห้ ามสมุทรในอูปมูง ด้ างข้ างพระอุโบสถ ชมวิหาร
พระม่านที่ประดิฐาานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรงเมี ้ยนโกศ ) ออกแบบโดยเจ้ ามณีวงศ์ แกะสลักโดยช่างเพี ้ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรู ปแกะสลักไม้ จานวนมากที่เก็บมาไว้
จากวัดร้ างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนังด้ านนอกแกะสลักเรื่ องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิ ดทองไว้ แต่เมื่อมีการบูรณะ
ใหม่ได้ มีการทาสีทองทับลงไป หลังจากนันน
้ าท่านลงเรื อล่องแม่น ้าโขงประมาณ 2 ชัว่ โมงสู่ ถา้ ติ่ง เป็ นถ ้าบนหน้ าผาที่อยู่
ติดริ มแม่น ้าโขง มี 2 ชัน้ ชัน้ ล่างมีความสูงจากระดับน ้า 60 เมตร ชัน้ บนต้ องขึ ้นบันไดไปอีก 218 ขัน้ มีพระพุทธรู ปเป็ น
จานวนมากนับเป็ นถ ้าที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ทางศาสนา มาตังแต่
้ สมัยพระเจ้ าโพธิสาร ซึ่งเป็ นที่เจ้ ามหาชีวิต ข้ าราชบริ พาล พระสงฆ์
ประชาชน เดินทางมาสรงน ้าพระพุทธรู ป ในวันขึ ้นปี ใหม่ลาว และยังเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมของเจ้ ามหาชีวิตในอดีตอีก
ด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านล่องเรื อสู่ บ้ านซ่ างไห หมูบ่ ้ านซ่างไหเป็ นหมูบ่ ้ านในชนบทที่ตงรกรากใช้
ั้
ชีวิตอยู่ริมแม่น ้าโขงมาเป็ นระยะเวลานาน
หลายปี มีอาชีพในการหมักเหล้ า , สาโทและเป็ นแหล่งรวมสินค้ าพื ้นเมืองจาพวกผ้ าทอ , กระเบื ้องเคลือบเก่า จากนัน้
เดินทางสู่ นา้ ตกตาดกวงสี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมูบ่ ้ านชนบทริ มสองข้ างทาง ชมความงดงาม
ของน ้าตกซึ่งเป็ นน ้าตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง โดยมีสายน ้าที่ลดหลัน่ ผ่านชัน้ หินปูนลงสูแ่ อ่งน ้าที่สดใส มี
ทางเดินลัดเลาะขึ ้นไปสูช่ นบนเพื
ั้
่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน ้าตก อิสระให้ ท่านดื่มด่ากับธรรมชาติ เล่นน ้า บันทึกภาพ
อันน่าประทับใจ จนได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสูห่ ลวงพระบาง นาท่านขึ ้นสู่ เขาพูสี ขึ ้นบันได 328 ขัน้ เชิญ
นมัสการธาตุพูสี เจดีย์ ธาตุคู่บ้านคู่เมื องของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ ท่า นจะได้ รับ ความกลิ่นหอมจากดอก
จาปาลาว (ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ ประจาชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ ท่านนมัสการองค์ธ าตุ ซึ่งสร้ างในสมัยพระเจ้ าอนุรุท

เย็น

วันที่สาม
05.00 น.

เช้ า

เที่ยง

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็ นรู ปทรงดอกบัว อยู่บนาานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้ วยเศวตฉัตรทองสาริ ด 7 ชัน้ สูงประมาณ
21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร
หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินเที่ยวชม ตลาดค่ า (Night Market) บนถนนศรี สว่างวงศ์ ตังแต่
้ หน้ าพระราชวังจนสุด
ถนน เพื่อให้ ทา่ นได้ เลือกชมเลือกซื ้อสินค้ าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี อีกทังยั
้ งมีร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้
ท่านได้ ชิมกาแฟ และขนมเค้ กอันแสนอร่อยนานาชนิด
พักที่ โรงแรม วังทอง หรื อเทียบเท่า
ตักบาตรข้ าวเหนียว-ตลาดเช้ า-พระราชวังหลวง-วังเวียง
เชิญท่านร่วมทาบุญใส่บาตรข้ าวเหนียว พร้ อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้ า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่าง
ๆ จะออกบิณฑบาต เป็ นแถวนับร้ อยรู ป ซึ่งเป็ นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาว
หลวงพระบาง จากนันน
้ าท่านเดินชมตลาดยามเช้ าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็ นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื ้ออาหาร
พื ้นเมือง และของป่ า ซึง่ เป็ นแบบฉบับของชาวลาว
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชม พระราชวังหลวง สร้ างในรั ชสมัยเจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และลาว เป็ นที่ประทับของเจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปั จจุบันได้ เปลี่ยนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ ชมหอพระบาง เป็ นที่ประดิฐาาน “พระบาง” พระ
คู่บ้านคู่เมือง เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนปางห้ ามสมุทรเป็ นศิลปะขอมสมัยบายน น ้าหนัก 54 กิโลกรัม เป็ นทองคา 90
เปอร์ เซ็นต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังรับประทานอาหารเดินทางสู่ วังเวียง ตลอดสองข้ างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิว
เขา ไร่นาแบบขันบั
้ นได และหมูบ่ ้ านชนพื ้นเมืองเผ่าต่าง ๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ ง ไทลื ้อ ซึ่งตังบ้
้ านเรื อนอยู่
สองข้ างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้ วยไม้ ป่านานาพันธุ์ที่ขึ ้นตามธรรมชาติ เส้ นทางสายนี ้จัดเป็ นเส้ นทางลัด
เลาะภูเขาที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของเอเชียอาคเนย์
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้ านอาหาร
พักที่ ถาวรสุข รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่า
วังเวียง-เวียงจันทน์ -หอพระแก้ ว-วัดศรีเมือง-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-ด่ านเวียงจันทน์ -อุดรธานีกรุ งเทพ
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
เดินทางสูเ่ วียงจันทน์ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศ สปป.ลาว เมืองหลวงแห่งนี ้ ยังคงไว้ ซึ่งบรรยากาศเงียบสงบ นาท่านชม
เมืองและศาสนสถานที่สาคัญของเมืองหลวงเวี ยงจันทน์ เริ่ มด้ วยไปชม หอพระแก้ ว ที่พระเจ้ าไชยเชฐาาธิราช โปรด
เกล้ าให้ สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่ประดิฐาานพระแก้ วมรกตที่อญ
ั เชิญมาจากเชียงใหม่ ปั จจุบนั เป็ นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะ
โบราณวัตถุล ้าค่าของลาว

เที่ยง
บ่าย
18.05 น.
19.05 น.

จากนันน
้ าท่านชม วัดศรีเมือง ภายในวัดศรี เมืองเป็ นที่ตงของเสาหลั
ั้
กเมืองประจานครเวียงจันทน์ วัดศรี เมืองสร้ างขึ ้นในปี
พ.ศ.2106 โดยเหล่าเสนาอามาตย์ของพระเจ้ าไชยเชฐาาธราชได้ ลงความเห็นให้ สร้ างวัดศรี เมือง ณ ที่แห่งนี ้ ต่อมาถูก
กองทัพสยามทาลายลงในปี พ.ศ.2371 และสร้ างวัดศรี เมืองขึ ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 นาท่านไปสักการะ พระธาตุหลวง
เป็ นพระธาตุเก่าแก่คบู่ ้ านคูเ่ มืองของลาว เป็ นพระธาตุที่มีขนาดทังสู
้ งและใหญ่ที่สดุ ในลาว สูงถึง 45 เมตรทุก ๆ ปี จะมีงาน
บุญใหญ่บชู าพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทัว่ ทุกสารทิศจะหลัง่ ไหลมาทาบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบ
องค์พระธาตุถวายพานพุม่ ดอกไม้ และปราสาทผึ ้ง นาท่านชม อนุ สาวรี ย์ประตูชัย เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะ
ล้ านช้ างกับฝรั่งเศสเข้ าด้ วยกันอย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
จากนันเดิ
้ นทางสูส่ ะพานมิตรภาพไทย-ลาว อิสระให้ ทา่ นแวะเลือกซื ้อสินค้ าที่ร้านค้ าปลอดภาฐี
หลังจากนันเดิ
้ นทางสูส่ นามบิน จ.อุดรธานี
เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9217
กลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ....
****************************************************************

อัตราค่ าบริการ (สาหรับผู้ท่ ถี อื หนังสือเดินทางไทย)
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

15,900.- บาท
15,900.- บาท
14,900.- บาท
13,900.- บาท
4,500.- บาท

** กรณีผ้ ทู ่ ถี อื หนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ าตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ กรุ งเทพฯ – อุดรธานี – กรุ งเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่ายานพาหนะตามรายการทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้ าชมสถานทีต่ ามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ( วงเงิน 200,000 บาท )
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าข้ าวเหนียวสาหรับใส่ บาตร
 ค่าเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
 ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 อัตราค่าบริ การอาจมีการเปลีย่ นแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื ้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ ้น

 ค่าวีซา่ สาหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
 ค่ าทิป หัวหน้ าทัวร์ ไทย ไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ
กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 7 วัน ทาการ
คณะ 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ เดินทางไปด้ วย
หมายเหตุ

นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องดาเนินการทาวีซา่ แต่ยงั คงใช้ หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
ในการเดินทางเพื่อใช้ ในการแจ้ งเข้ า-ออกประเทศเช่นเดิม สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทาวีซา่ ได้ ที่ กรุงเทพฯ หรื อทา
วีซา่ ด้ วยตนเองได้ ที่หน้ าด่าน

เงื่อนไขการให้ บริการ
การจอง
มัดจาท่ านละ 5,000.- บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทาง 15 วัน
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน

คืนเงินทังหมด
้
เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 5,000.- บาท
เก็บค่าใช้ จา่ ย 50 % ของราคาทัวร์
เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์

** ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการ
การันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศฐ เช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้ **
***บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน ้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ )***

