
#15927 ทัวรลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน พระราชวัง
หลวงพระบาง นํ้าตกตาดกวางสี บิน FD
ทัวรลาว หลวงพระบาง พระธาตุพูสี ตลาดมืดหลวงพระบาง ทําบุญตักบาตร
ตอนเชา วัดแสนสุขขาราม ตลาดเชา วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช บานผานมศูนย
หัตถกรรม ลองเรือชมวิวแมนํ้าโขงสูถํ้าติ่ง พระราชวังหลวงพระบาง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานหลวงพระบาง - หลวงพระบาง - พระธาตุพู
สี - ตลาดคํ่า   

Sunway Hotel or
My Lao Home
หรือเทียบเทา

2 ตักบาตรขาวเหนียว - วัดแสนสุขขาราม - ตลาดเชาหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง -
วัดวิชุนราช - บานผานม - บานซางไห - ถ้ําต่ิง - น้ําตกตาดกวงชี   

Sunway Hotel or
My Lao Home
หรือเทียบเทา

3 พระราชวังหลวงพระบาง - หอพระบาง - ทาอากาศยานหลวงพระบาง - ทา
อากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿2,500

29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานหลวงพระบาง - หลวง
พระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดค่ํา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

11.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น3 ประตู 3 เคาเตอรเช็คอินสายการบิน
Thai Air Asia (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาท่ี) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสายการ
บินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

บาย

13.55 น. เดินทางสูเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอรเอเซีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD1030

15.20 น. เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังจากนั้นผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ปัจจุบันองคการยูเนสโกไดยกใหหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองท่ีเก็บ
รักษากล่ินไอของประวัติศาสตรไวอยางครบถวน เมืองท่ีผสมผสานกันระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรมไดอยางลงตัว

นําทานดินทางสูจุดชมวิว 360 องศา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากมุมสูง พระธาตุพูสี (Phou Si Mountian)
ตั้งอยูใจกลางเมืองหลวงพระบางอยูบนยอดเขาท่ีมีความสูงประมาณ 150 เมตร เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสูพระธาตุภูษี สองขาง
ทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตาคาร

อิสระเท่ียวชม ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินของเมืองหลวงพระบาง ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง เป็นของระลึก หรือของ
ฝาก มีซุมรานคากวา 100 ราน สวนใหญจะเป็นเสื้อผา ผาทอมือ และของตกแตงบานท่ีเป็นงานทํามือและมีเอกลักษณเฉพาะตัว
ของชนเผาตางๆในหลวงพระบาง และ ของฝากพ้ืนเมืองยานน้ี ยังมีรานกาแฟชื่อดังหลายๆราน เชนราน โจมาเบเกอรี่เป็นรานท่ี
ใชตึกเกามาทําเป็นรานกาแฟ มีเครื่องด่ืมกาแฟ ขนมปัง เคก

พักท่ี Sunway Hotel / My Lao Home หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานหลวงพระบาง บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีมีความสําคัญเป็นลําดับสองของประเทศลาว รองจากทา
อากาศยานนานาชาติวัตไตท่ีกรุงเวียงจันทน ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งอยูใกลกับใจกลาง
เมืองหลวงพระบาง และยังเป็นฐานการบินลําดับท่ีสองของสายการบินลาว



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ตักบาตรขาวเหนียว - วัดแสนสุขขาราม - ตลาดเชาหลวงพระ
บาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - บานผานม - บานซางไห -
ถ้ําติ่ง - น้ําตกตาดกวงชี

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

หลวงพระบาง

พระธาตุพูสี

เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยูทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมือง
ตั้งอยูริมแมน้ําโขงและแมน้ําคาน ซ่ึงไหลมาบรรจบกัน หลวงพระบางไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเป็นมรดกโลกดวยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเกาแกมากมาย มีบานเรือนอันเป็นเอก
ลักษณโคโลเนียลสไตล ตัวเมืองตั้งอยูริมน้ําโขงและน้ําคาน ซ่ึงไหลบรรจบกันทามกลาง
ธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกท่ีย้ิมแยมแจมใส เป็นมิตร และมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงาม

พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษีน้ี หมายถึง
“ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางน่ันเอง ตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอนถึง
ยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บานเรือน ทอดยาวขนานกับแมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคาน ยอด
สูงสุดของภูษี อยูบนพ้ืนท่ีราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหล่ียมทาสีทอง ตั้งอยู
บนฐานสี่เหล่ียมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวย
มากในยามบายแกๆ แบบน้ีแสงแดแจะสององคพระธาตุเป็นสีทองสุกปล่ัง มีทางเดินรอบ
องคพระธาตุ

ตลาดคํ่า คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sunway Hotel or My Lao Home หรือเทียบเทา

เป็นตลาดกลางคืนบนบนถนนศรีสวางวงศ ตั้งแตหนาพระราชวังจนสุดถนน ในตลาดมี
สินคาในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีท้ังเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผาคลุม
ไหล, กระเปาถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเดนคือ สินคาแทบทุก
ชิ้นเป็นสินคาแฮนดเมดของชาวบานแทๆ ซ่ึงวางจําหนายในราคาท่ีตอรองกันได อีกท้ังยังมี
เบเกอรี่ ตาง ๆ เพ่ือใหทานไดล้ิมลอง และขนมเคกอันแสนอรอยนานาชนิด หากทานใดจะ
เลือกซ้ือของใสบาตรในเชาวันรุงขึ้นก็สามารถจัดแจงหาซ้ือไดเชนกัน

 กิจกรรม เชา

05.30 น. ตื่นเชา ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว ถือวาเป็นอีกหน่ึงไฮไลทของการมาเท่ียวท่ีหลวงพระบาง รวมตักบาตรการ
ตักบาตรขาวเหนียว รวมกับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวงพระบางทุกบานจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆท่ีเรียงแถว
เดินมาตามถนนเป็นรอยๆ รูป ซ่ึงเป็นภาพยามเชาท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและ
ความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมีตอพุทธศาสนาท่ีหย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง (คาทัวรไมรวมของใสบาตร)

นําทานสู วัดแสนสุขขาราม เป็นวัดเกาแกท่ีถูกสราง ภายหลังหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทร เป็นวัดท่ีมีพระพุทธ
รูปยืนองคใหญ ท่ีมีอยูเพียงองคเดียวในหลวงพระบาง และหอรอยพระพุทธบาทจําลองดานขางหอพระยืน สวนพระอุโบสถลงรัก

่



ปิดทองอยางสวยงาม จัดเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง สังเกตไดจากเสาทรงแปดเหล่ียม และยอดเสารูปกลีบบัว สวน
ผนังภายในพระอุโบสถตกแตงดวยการเขียนภาพสีทองลงบนพ้ืนแดง

จากนั้นสัมผัสความเป็นอยู ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบาง อาหารการกิน และแสดงไดถึงความบริบูรณของพืชพันธในทองถิ่น
ท่ี ตลาดเชา เป็นตลาดของชาวบานท่ีชาวหลวงพระบางจะมาจับจายซ้ือของใชยามเชา ชิมขาวจ่ี กาแฟลาวท่ี รานกาแฟประชานิยม
ซ่ึงรานน้ีเป็นรานธรรมดามากกับผูท่ีเดินทางไปครั้งแรกแตเมื่อไดชิมกาแฟหรือโอวัลติน จะยกน้ิวแสดงถึงรสชาติท่ีอรอย

บริการอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม

นําทานเท่ียวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระบาง สรางขึ้นในสมัยพระเจา
ไชยเชษฐาธิราชกอนท่ีจะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน และยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวาง
วงศวัฒนา กษัตริยสองพระองคสุดทายของลาวบริเวณท่ีตั้งของวัดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล
บริเวณท่ีแมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขง

ไฮไลต คือ พระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” ท่ีถือไดวาเป็นอัญมณีแหงสถาปัตยกรรมสกุลชางลานชาง สิ่งท่ีโดดเดน
จนสะดุดตาคือหลังคา ท่ีซอน 3 ตับ ถูกดัดใหออนโคงไลระดับตํ่าลงมามากทีเดียวและตรงกลางหลังคายังมียอดฉัตรท่ีเดน
ตระหงานสัญลักษณท่ีแสดงถึงวัดของพระมหากษัตริย

จากนั้นเขาชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สรางขึ้นในสมัยพระเจาวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สรางขึ้นเพ่ือเป็น
ท่ีประดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมืองเวียงคํา มีเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ วัดน้ีมีพระธาตุเจดียองคใหญรูปทรง
คลายแตงโมผาครึ่ง ทําใหชาวลาวเรียกกันวา พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ํา ยอดพระธาตุลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย

นําทานเย่ียมชม บานผานมศูนยหัตถกรรม พ้ืนบานของเมืองหลวงพระบาง ท่ีรวบรวมสินคาหัตกรรมงานฝีมือตางๆ ไว
สําหรับนักทองเท่ียวเขาเย่ียมชม และชมงานฝีมือ เชน งานกระดาษสาการทอผาไหมของลาว

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.รานอาหาร

จากนั้นเดินทางสู ทาเรือบานชางไห เพ่ือลองเรือเดินทางชมวิวทิวทัศนสองฝ่ังแมน้ําโขงสู ถํ้าติ่ง ผาริมแมนาโขงมีอยู 2 ถา คือ
ถํ้าลางและถํ้าบน ถํ้าติ่งลุม หรือถํ้าลางสูง 60 เมตรจากพ้ืนน้ํา มีลักษณะเป็นโพรงน้ํา ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไมจํานวนนับ 2,500 องค ถํ้าติ่งบน จะไปทางแยกซายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้นปากถํ้า แตเดิมท่ีน่ี
เป็นท่ีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟา ผีแถน เทวดาผาติ่ง กอนท่ีศาสนาพุทธจะเขามาในแผนดินลาว และใชถํ้าติ่งเป็น
สถานท่ีศักดิส์ิทธิท์างพุทธศาสนา

จากนั้นเดินทางสู น้ําตกตาดกวางสี ไดชื่อวาเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดของหลวงพระบางเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีควรคาแกการมาเยือน
สักครั้งโดยน้ําตกแหงน้ีเป็นน้ําตกหินปูน น้ําในน้ําตกจึงเป็นสีเขียวมรกตสดใส แวดลอมดวยปาไมอันอุดมสมบูรณ และดวย
ความสวยงามของธรรมชาติ น้ําตกตาดกวางสี จึงเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวตางชาตินิยมมาตั้งแคมปผจญภัยกันนักทองเท่ียว
สามารถเท่ียวชมน้ําตกไดในชั้นตางๆ สวนจุดท่ีเป็นไฮไลต คือ สะพานไมท่ีชั้น 4

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตาคาร

พักท่ี Sunway Hotel / My Lao Home หรือเทียบเทา

อิสระใหทานพักผอน และ สัมผัสบรรยากาศของเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย

ตักบาตรขาวเหนียว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตักบาตรขาวเหนียว (Tak Bat Kaonew) การใสบาตรของชาวบานในยามเชาตรู โดยทุกๆ
เชาราวตีหาครึ่ง พระสงฆและสามเณรจากทุกวัดในตัวเมืองราว 300-400 รูป จะออกมา
บิณฑบาตตามทองถนนเมืองหลวงพระบางน้ี นิยมใสบาตรรวมกับชาวหลวงพระบาง บาง
คนเรียกการตักบาตรแบบชาวหลวงพระบางวา “ ตักบาตรขาวเหนียว” เหตุเพราะสังเกต
เห็นวาคนหลวงพระบางใสบาตรแตขาวเหนียวเปลา โดยไมมีกับขาวเหมือนในเมืองไทย



วัดแสนสุขขาราม

ตลาดเชาหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง

วัดวิชุนราช

บานผานม

ชม วัดแสนสุขาราม ตามประวัติกลาววาชื่อของวัดมาจากเงินจํานวน 100,000 กีบ ท่ีมีผู
บริจาคใหเป็นทุนเริ่มสราง เป็นวัดเกาแกท่ีถูกสรางขึ้นภายหลังท่ีนครหลวงพระบางแยก
ออกจากนครหลวงเวียงจันทน

เป็นตลาดสดใหทานเลือกซ้ืออาหารพ้ืนเมืองและชมของปาซ่ึงของปาบางชนิดก็แปลกตา
และเป็นท่ีสนใจของเหลานักทองเท่ียวผูมาเยือน จะมีการรอใสบาตรขาวเหนียว พรอมกับ
ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซ่ึงพระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ ท่ัวเมืองหลวงพระบางจะ
ออกบิณฑบาตเป็นแถวนับรอยรูป ซ่ึงเป็นภาพอันนาประทับใจและสื่อถึงความศรัทธา
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง เป็นวัดท่ีสําคัญและมีความงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงจนไดรับการยกยองจากนัก
โบราณคดีวาเป็นด่ังอัญมณีแหงสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสรางขึ้นในรัชสมัย
พระเจาไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพ้ืนรักสีดํา เลาเรื่องพุทธประวัติพระสุ
ธน-มโนราห ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพ่ือนบาน พระประธานมีชื่อวา “พระองค
หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถท่ีโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมแบบลานชางแลว
การตกแตงลวดลายตามผนังภายในมีการตบแตงดวยการนํากระจกสีมาตัดตอกันเป็นรูป
ตนโพธิข์นาดใหญ ดานขางก็ติดเป็นรูปสัตวในวรรคดี ยามบายท่ีแสงแดดสองสะทอนลง
มาดูสวยงาม

วัดวิชุนราช ถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหน่ึงพระธาตุท่ี
ชาวหลวงพระบางใหความนับถือ ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีมีรูปทรงคลายกับลูกแตงโมผาครึ่ง ชาว
หลวงพระบางจึงเรียกชื่อ "พระธาตุหมากโม" มาจนถึงปัจจุบัน

บานผานม หมูบานชาวไทล้ือผูทอผาของเจามหาชีวิตลาว อีกหน่ึงจุดทองเท่ียวซ่ึงผูมาเยือน
หลวงพระบางไมควรพลาด เพราะบานผานมมีชื่อเสียงในการทําผาทอมือดวยกี่กระตุกแบบ
ด้ังเดิม ผาทอบานผานมมีท้ังผาแพรเบี่ยงลวดลายแบบล้ือแทๆ และผาท่ีประยุกตเป็น
ของใชในชีวิตปัจจุบัน เชน ผาปูโตะ ผาคลุมเตียง ผารองแกวรองจานฯลฯ เด๋ียวน้ีชาวบาน
ผานม นําผาทอมาวางจําหนายใหนักทองเท่ียวเลือกซ้ือท่ีศูนยหัตถกรรมกลางหมูบาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บานซางไห บาย

บานซางไห (Sanghai) ตั้งอยูริมแมน้ําโขง เป็นหมูบานท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการตมเหลาขาว
หรือท่ีชาวตางประเทศเรียกกันวา “เหลาลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการตม
เหลา อันเป็นเอกลักษณเดนๆ และเป็นอาชีพหลักของหมูบานซางไห นอกจากจะใหทาน
ไดชมกรรมวิธีการตมเหลาแลวยังมีสินคาท่ีเป็นเหลาหมักอีกมากมาย อาทิเชน เหลาดอง
แมงปอง เหลาดองงู จะซ้ือเป็นของฝากก็ไดนอกจากจะมีเหลาตมแลวยังมีการทอผา เครื่อง
เงินและของท่ีระลึกของชาวเขาเผาแมววางจําหนายอีกดวย



วันท่ี 3 พระราชวังหลวงพระบาง - หอพระบาง - ทาอากาศยานหลวง
พระบาง - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว (คาทัวรไมรวมของใสบาตร)

ถํ้าต่ิง

นํ้าตกตาดกวงชี

ลองเรือชม ถํ้าติ่ง ตั้งอยูในภูเขาลูกใหญตระหงานอยูริมน้ําโขง เป็นลักษณะถํ้าริมหนาผา
มีโพรงถํ้าตื้นๆ มีหินงอกหินยอยเล็กนอย เดิมมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือ
แตพระพุทธรูปไมจํานวนนับพันองค ในอดีตเจามหาชีวิตแหงหลวงพระบาง ตองไปสักกา
ระบูชาพระพุทธรูปในถํ้า โดยเฉพาะชวงปีใหมลาว ท้ังเจามหาชีวิต ขาราชบริพาร พระสงฆ
ประชาชนท่ัวไปจะเดินทางไปสรงน้ําพระพุทธรูปท่ีถํ้าติ่งบนและถํ้าติ่งลาง  ดังนั้นถํ้าติ่งจึง
เป็นอีกไฮไลสําคัญท่ีทานจะไปไปชมและสักการะพระพุทธรูปภายในถํ้า

น้ําตกตาดกวางสี ซ่ึงหมายถึงกวางหน ุม น้ําตกน้ีตกจากเขาท่ีสูง 70 เมตร สามารถถาย
ภาพจากดานหนาซ่ึงมีสะพานพาดผานสายน้ําท่ีตกลงมา ฉากหลังคือน้ําตกหินปูนสีขาว
และน้ําใสๆ บางครั้งอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุงใหไดเห็น ทัศนียภาพโดยรอบเป็น
ธรรมชาติใหเหลานักทองเท่ียวไดศึกษาแมกไมพืชพันธและยังมีจุดลงเลนน้ําตามลําธาร
เล็กๆ บริเวณดานลางของน้ําตกทานจะไดพบกับหมีดําท่ีนักทองเท่ียวนิยมถายรูป
นอกจากความงามของน้ําตกแลว ยังหาซ้ือของท่ีระลึกท่ีทางเขาน้ําตกไดอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sunway Hotel or My Lao Home หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังหลวงพระบาง (Royal Palace Museum) เป็นพระราชวังเกาแกของเจามหาชีวิตสายหลวง
พระบางโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมและตัวอาคารท่ีมีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ตัวอาคารมีลักษณะแบบ
ฝรั่งเศส สวนหลังคาจะเป็นทรงลาว ดานหนาหันไปทางพระธาตุพูสี ปัจจุบันถูกตั้งใหเป็นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเมืองหลวง
พระบางและหอพระแกว ขอปฏิบัติสําคัญคือ หามถายรูป ยกเวนภายนอกตัวอาคาร

นําทานนมัสการ หอพระบาง ซ่ึงเป็นพระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางคหามสมุทร เป็น
พระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะ
ขอมอีก 4 องคประดิษฐานอยู

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินหลวงพระบาง

15.50 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไทยแอรเอเซีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD1031 (สายการบินมีบริการจําหนาย
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) **คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง

17.20 น. เดินทางถึง ประเทศไทย สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

พระราชวังหลวงพระบาง

หอพระบาง

เป็นอาคารเกาท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสาน
วัฒนธรรมลาว ดานนอกอาคารเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ พระราชวัง
แหงน้ีอดีตนั้นเป็นท่ีประทับของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ตอมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถูกปรับเปล่ียนใหเป็นพิพิธภัณฑ
ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระบาง

พระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเป็น
พระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยัง
มีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคประดิษฐานอยู

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานหลวงพระบาง

ทาอากาศยานดอนเมือง

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีมีความสําคัญเป็นลําดับสองของประเทศลาว รองจากทา
อากาศยานนานาชาติวัตไตท่ีกรุงเวียงจันทน ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งอยูใกลกับใจกลาง
เมืองหลวงพระบาง และยังเป็นฐานการบินลําดับท่ีสองของสายการบินลาว

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อ
ทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว

1) ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 18 ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวง
หนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง 

2) ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได 

3) ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ
และอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูก
ทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ  

4) ขอสงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิ ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบยืนยันการ
ใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายท้ังหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข  

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้น ๆ 

7) การประกันภัย ท่ีบริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียวเทานั้น
ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป) 

8) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

9) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ  5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันลวงหนา (ในวันเวลาทําการ การไม

ชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดิน
ทาง)  

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง–กรุงเทพฯ ไปกลับพรอมท่ีพัก2คืน พักหองละ 2-3 ทาน

อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ)

บัตรทองเท่ียวสถานท่ีตาง ๆ

คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก

คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.

คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความคุมครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยท่ีบริษัททําไว

รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ

คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คา

สัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20กก.)

่ ่



คาวีซาพาสปอรตตางดาว นักทองเท่ียวชาวตางชาติ (เก็บเพ่ิม 800บาท)

คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 900บาท/ทริป/ทาน สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 

วีซา
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ **กรุณาตรวจสอบกอนสง

ใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

หมายเหตุ
ไมมีราคาเด็ก

การทองเท่ียวในตัวเมืองหลวงพระบาง ไมสามารถทองเท่ียวโดยรถทองเท่ียวขนาดใหญ จะตองเปล่ียนเป็นรถเล็กรถตู น่ังคันละ 8-
10 ทาน

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา กรณีท่ีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได

กรุปออกเดินทางได 9 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวร 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมดแลว ขอ

สงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดท้ังสิ้น


