


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเมืองหลวงพระบาง	-	เมืองหลวง
พระบาง	-	วัดป าโพนเพา	-	วัดวิชุนราช	-	วัดเชียงทอง	-	เขาพูสี	-
พระธาตุพูสี	-	ตลาดคํ่า

พักที่		SUNWAY
HOTEL	ระดับ	3	ดาว
หรือเทียบเทา,	เมือง
หลวงพระบาง

2 ตลาดเชา	ของเมืองหลวงพระบาง	-	พระราชวังหลวงพระบาง	-	ถํ้า
ติ่ง	-	บานซางไห	-	น้ําตกตาดกวงชี	-	บานผานม	-	วัดแสนสุขขา
ราม

พักที่		SUNWAY
HOTEL	ระดับ	3	ดาว
หรือเทียบเทา,	เมือง
หลวงพระบาง

3 วัดใหมสุวรรณภูมาราม	-	ตลาดดารา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ	-
สนามบินเมืองหลวงพระบาง

29	ก.ย.	60	-	1	ต.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 2,900	บาท

30	ก.ย.	60	-	2	ต.ค.	60 15,900	บาท 15,900	บาท 15,900	บาท 2,900	บาท



ชวงเชา
07.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชั้น	4	ประตู	3	เคานเตอร	F	เช็คอิน

กรุปของสายการบิน	บางกอกแอรเวย	(BANGKOK	AIRWAYS)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

09.40	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตย	ประชาชน
ลาว	โดยสายการบิน	บางกอกแอรเวย	เที่ยวบินที่	PG941	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง

11.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตย	ประชาชนลาว	นํา
ทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

ชวงบาย
นําทานเขาสู	ตัวเมืองมรดกโลก	โดยองคการยูเนสโกไดยกให	เมืองหลวงพระบาง	เป็นเมืองวัฒนธรรมโลก

และสถาปัตยกรรมเกาแก	เน่ืองจากมีวัดวาอารามเกาแกมากมาย	มีบานเรือนอันเป็นเอกลักษณโคโลเนียลสไตล
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน	เมืองหลวงพระบาง	เคยเป็นเมืองหลวงเกาใน
อดีต	โดยพระเจาฟางุมไดรวบรวมแวนแควนตางๆ	ของชนเผาไท	-	ลาว	ในเขตลุมแมน้ําโขง	แมน้ําคาน	แมน้ําอู
กอตั้งเป็นอาณาจักรลานชาง	ณ	ดินแดนริมน้ําโขง	คือ	หลวงพระบาง
จากน้ันนําทานไปยัง	วัดโพนเพา	ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ	ที่สรางขึน้โดยพระอาจารยสายสมุทร	มีศาสนสถานสวน

ใหญอยูบริเวณเชิงเขา	จุดเดนที่นาชมอยูที่สันติเจดียบนยอดเนิน	เป็นวัดสรางใหม	เป็นที่วิปัสสนาธรรม	เมื่อไป
ถึงวัดแหงน้ีจะเห็นความแตกตางจากเจดียองคอื่นในเมืองหลวงพระบาง	ภายในเจดียน้ันสามารถเดินขึน้ไปชม
ความสวยงามในเจดียทั้ง	4	ชั้น	และสามารถมองเห็นวิวของเมืองหลวงพระบางไดโดยรอบ
นําทานชม	วัดวิชุนราช	ที่สรางขึน้ในสมัยพระเจาวิชุนราช	นับเป็นอีกหน่ึงพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให

ความนับถือ	ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคลายกับลูกแตงโมผาครึ่ง	ชาวหลวงพระบาง	จึงเรียกชื่อ	พระธาตุหมาก
โม	น้ีมาจนถึงปัจจุบัน
นําทานเที่ยวชม	วัดเชียงทอง	ซึ่งเป็นวัดที่สําคัญและมีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงจนไดรับการยกยองจากนัก

โบราณคดีวาเป็นดั่งอัญมณีแหงสถาปัตยกรรมลาว	วัดเชียงทองถูกสรางขึน้ในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช
ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดํา	เลาเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห	ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อน
บาน	ภายในมีการตบแตงดวยการนํากระจกสีมาตัดตอกันเป็นรูปตนโพธิข์นาดใหญ	ดานขางก็ติดเป็นรูปสัตวใน
วรรคดี	ยามบายที่แสงแดดสองสะทอนลงมาดูสวยงาม
จากน้ันนําทานขึน้สู	เขาพูสี	ขึน้บันได	328	ขั้น	นมัสการธาตุพูสี	เจดียธาตุคูบานคูเมืองของชาวหลวงพระบาง

ตลอดทางขึน้ทานจะไดรับความกลิ่นหอมจากดอกจําปาลาว	(ดอกลีลาวดี)	ซึ่งเป็นดอกไมประจําชาติลาว	เมื่อ
ทานถึงยอดใหทานนมัสการองคธาตุ	ซึ่งสรางในสมัยพระเจาอนุรุทธ	เมื่อปี	พ.ศ.	2337	พระธาตุเป็นรูปทรง
ดอกบัว	อยูบนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉตัรทองสําริด	7	ชั้น	สูง	21	เมตร
นําทานชม	พระอาทิตยยามอัสดง	วิวทิวทัศนรอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

ชวงคํ่า
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารคํ่าอิสระเดินเที่ยวชม	ตลาดคํ่า	(NIGHT	MARKET)	บนถนนศรีสวางวงศ	ตั้งแตหนาพระราชวังจน

สุดถนน
อิสระใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี	มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษา

ลาว,	ผาคลุมไหล,	กระเปาถือ,	เครื่องประดับ,	โลหะเกะสลัก,	ภาพเขียน	ฯลฯ	จุดเดนคือ	สินคาแทบทุกชิ้นเป็น
สินคาแฮนดเมดของชาวบานแทๆ	วางจําหนายในราคาที่ตอรองกันได	อีกทั้งยังมีเบเกอรี่	ตาง	ๆ	เพื่อใหทานได
ลิ้มลอง	และขนมเคกอันแสนอรอยนานาชนิด

***หากทานใดจะเลือกซื้อของใสบาตรในเชาวันรุงขึ้นก็สามารถจัดแจงหาซื้อไดเชนกัน
ทีพ่ัก	SUNWAY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองหลวงพระบาง



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

หรือที่เรียกกันวา	สนามบินหลวงพระบาง	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่มี
ความสําคัญเป็นลําดับสองของประเทศลาว	รองจากทาอากาศยานนานาชาติ
วัตไต	ที่กรุงเวียงจันทน	สนามบินแหงน้ีตั้งอยูใกลกับใจกลางเมืองหลวงพระ
บาง	และยังเป็นฐานการบิน	ลําดับที่สองของสายการบินการบินลาว

เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง	ประเทศลาว	อยูทางภาคเหนือของ
ประเทศ	ตัวเมืองตั้งอยูริมแมน้ําโขงและแมน้ําคาน	ซึ่งไหลมาบรรจบกัน	หลวง
พระบางไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกดวยเหตุผล	คือ	มีวัดวาอาราม
เกาแกมากมาย	มีบานเรือนอันเป็นเอกลักษณโคโลเนียลสไตล	ตัวเมืองตั้งอยู
ริมน้ําโขงและน้ําคาน	ซึ่งไหลบรรจบกันทามกลางธรรมชาติอันงดงาม	และ
ชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแยมแจมใส	เป็นมิตร	และมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่งดงาม

ยัง	วัดโพนเพา	ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ	ที่สรางขึน้โดยพระอาจารยสายสมุทร	มีศาสน
สถานสวนใหญอยูบริเวณเชิงเขา	จุดเดนที่นาชมอยูที่สันติเจดียบนยอดเนิน
เป็นวัดสรางใหม	เป็นที่วิปัสสนาธรรม	เมื่อไปถึงวัดแหงน้ีจะเห็นความแตกตาง
จากเจดียองคอื่นในเมืองหลวงพระบาง	ภายในเจดียน้ันสามารถเดินขึน้ไปชม
ความสวยงามในเจดียทั้ง	4	ชั้น	และสามารถมองเห็นวิวของเมืองหลวงพระ
บางไดโดยรอบ

วัดวิชุนราช	ที่สรางขึน้ในสมัยพระเจาวิชุนราช	(พ.ศ.	2046)	นับเป็นอีกหน่ึงพระ
ธาตุที่ชาวหลวงพระบางใหความนับถือ	ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคลายกับลูก
แตงโมผาครึ่ง	ชาวหลวงพระบาง	จึงเรียกชื่อ	พระธาตุหมากโม	น้ีมาจนถึง
ปัจจุบัน

วัดเชียงทอง	ซึ่งเป็นวัดที่สําคัญและมีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงจนไดรับการ
ยกยองจากนักโบราณคดีวาเป็นดั่งอัญมณีแหงสถาปัตยกรรมลาว	วัดเชียงทอง
ถูกสรางขึน้ในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช	ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรัก
สีดํา	เลาเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห	ทศชาติชาดกและภาพนิทาน
เพื่อนบาน	พระประธานมีชื่อวา	“พระองคหลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระ
อุโบสถที่โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมแบบลานชางแลว	การตกแตงลวดลาย
ตามผนังภายในมีการตบแตงดวยการนํากระจกสีมาตัดตอกันเป็นรูปตนโพธิ ์
ขนาดใหญ	ดานขางก็ติดเป็นรูปสัตวในวรรคดี	ยามบายที่แสงแดดสองสะทอน
ลงมาดูสวยงาม



เขาพูสี	ขึน้บันได	328	ขั้น	นมัสการธาตุพูสี	เจดียธาตุคูบานคูเมืองของชาว
หลวงพระบาง	ตลอดทางขึน้ทานจะไดรับความกลิ่นหอมจากดอกจําปาลาว
(ดอกลีลาวดี)	ซึ่งเป็นดอกไมประจําชาติลาว	เมื่อทานถึงยอดใหทานนมัสการ
องคธาตุ	ซึ่งสรางในสมัยพระเจาอนุรุทธ	เมื่อปี	พ.ศ.	2337	พระธาตุเป็นรูปทรง
ดอกบัว	อยูบนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉตัรทองสําริด	7	ชั้น	สูง	21
เมตร	ชมพระอาทิตยยามอัสดง	วิวทิวทัศนรอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

พระธาตุภูษี	(Phou	Si	Mountian)	สองขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา	ภูษีน้ี
หมายถึง	“ภูศรี”	คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางน่ันเอง	ตั้งโดดเดนกลางใจ
เมืองมีจุดชมวิวกอนถึงยอดพระธาตุ	มองเห็นวัด	บานเรือน	ทอดยาวขนานกับ
แมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคาน	ยอดสูงสุดของภูษี	อยูบนพื้นที่ราบแคบๆ	ตัวพระ
ธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง	ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับดวย
เศวตฉตัรทองสําริด	7	ชั้น	สูงประมาณ	21	เมตร	จะสวยมากในยามบายแกๆ
แบบน้ีแสงแดแจะสององคพระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง	มีทางเดินรอบองคพระ
ธาตุ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		SUNWAY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองหลวงพระบาง

ตลาดคํ่า	(NIGHT	MARKET)	บนถนนศรีสวางวงศ	ตั้งแตหนาพระราชวังจนสุด
ถนน	ใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยาม
ราตรี	มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว,	ผาคลุมไหล,	กระเปาถือ,	เครื่อง
ประดับ,	โลหะเกะสลัก,	ภาพเขียน	ฯลฯ	จุดเดนคือ	สินคาแทบทุกชิ้นเป็นสินคา
แฮนดเมดของชาวบานแทๆ	วางจําหนายในราคาที่ตอรองกันได	อีกทั้งยังมีเบ
เกอรี่	ตาง	ๆ	เพื่อใหทานไดลิ้มลอง	และขนมเคกอันแสนอรอยนานาชนิด	หาก
ทานใดจะเลือกซื้อของใสบาตรในเชาวันรุงขึน้ก็สามารถจัดแจงหาซื้อไดเชนกัน

ชวงเชา
เชา	ตื่นเชาทําธุระสวนตัว	จัดแจงเครื่องแตงกายเพื่อรอ	ใสบาตรขาวเหนียว	พรอมกับประชาชนชาวหลวง

พระบาง	ซึ่งพระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ	ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับรอยรูป	ซึ่ง
เป็นภาพอันนาประทับใจและสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง	(คา
ทําบุญ	ไมรวมในรายการ)

จากน้ันใหทานเดินชม	ตลาดเชา	ของชาวหลวงพระบาง	ซึ่งเป็นตลาดสดใหทานเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและ
ชมของป าซึ่งของป าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหลานักทองเที่ยวผูมาเยือน
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินชม	พระราชวังหลวงพระบาง	(พิพิธภัณฑ)	ลักษณะอาคารเกาที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ฝรั่งเศส	สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว	ดานนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียเจามหาชีวิตศรี
สวางวงศ	พระราชวังแหงน้ีอดีตน้ันเป็นที่ประทับของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ	ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง	พระราชวังหลวงพระบางไดถูกปรับเปลี่ยนใหเป็นพิพิธภัณฑ	ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ	“พระบาง”
พระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระบาง
นําทานชม	ถํ้าติง่	ตั้งอยูในภูเขาลูกใหญตระหงานอยูริมน้ําโขง	เป็นลักษณะถํ้าริมหนาผามีโพรงถํ้าตื้นๆ	มี

หินงอกหินยอยเล็กนอย	เดิมมีพระพุทธรูปทอง	เงิน	นาก	ปัจจุบันเหลือแตพระพุทธรูปไมจํานวนนับพันองค	ใน
อดีตเจามหาชีวิตแหงหลวงพระบาง	ตองไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถํ้า	โดยเฉพาะชวงปีใหมลาว	ทั้งเจามหา
ชีวิต	ขาราชบริพาร	พระสงฆ	ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงน้ําพระพุทธรูปที่ถํ้ าติ่งบนและถํ้าติ่งลาง	



นําทานชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่	บานซางไห	ตั้งอยูริมแมน้ําโขง	เป็นหมูบานที่มีชื่อเสียงเรื่องการตมเหลาขาว
อันเป็นเอกลักษณเดนๆ	และเป็นอาชีพหลักของหมูบานซางไห	นอกจากจะใหทานไดชมกรรมวิธีการตมเหลา
แลวยังมีสินคาที่เป็นเหลาหมักอีกมากมาย	อาทิเชน	เหลาดองแมงปอง	เหลาดองงู	ฯลฯ	เป็นตน
อิสระทานสามารถซื้อเป็นของฝากไดตามอัธยาศัย	มีสินคามากมายใหทานเลือกซื้อ	อาทิ	เหลาตม	อีกทั้งยังมี

การทอผา	เครื่องเงินและของที่ระลึกของชาวเขาเผาแมววางจําหนายอีกดวย

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
บาย	นําทานเดินทางตอเพื่อไปชม	น้ําตกตาดกวางสี	ซึ่งหมายถึงกวางหนุม	น้ําตกน้ีตกจากเขาที่สูง	70

เมตร
อิสระทานสามารถถายภาพจากดานหนาซึ่งมีสะพานพาดผานสายน้ําที่ตกลงมา	ฉากหลังคือน้ําตกหินปูนสี

ขาวและน้ําใสๆ	บางครั้งอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุงใหไดเห็น	ทัศนียภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติใหเหลานักทอง
เที่ยวไดศึกษาแมกไมพืชพันธและยังมีจุดลงเลนน้ําตามลําธารเล็กๆ	บริเวณดานลางของน้ําตกทานจะไดพบกับ
หมีดําที่นักทองเที่ยวนิยมถายรูป	นอกจากความงามของน้ําตกแลว	ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเขาน้ําตกไดอีก
ดวย
จากน้ันชม	บานผานม	หมูบานชาวไทลื้อผูทอผาของเจามหาชีวิตลาว	อีกหน่ึงจุดทองเที่ยวซึ่งผูมาเยือนหลวง

พระบางไมควรพลาด	เพราะบานผานมมีชื่อเสียงในการทําผาทอมือดวยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม	ผาทอบานผานมมี
ทั้งผาแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแทๆ	และผาที่ประยุกตเป็นของใชในชีวิตปัจจุบัน	เชน	ผาปูโตะ	ผาคลุมเตียง	ผา
รองแกวรองจานฯลฯ	เดีย๋วน้ีชาวบานผานม	นําผาทอมาวางจําหนายใหนักทองเที่ยวเลือกซื้อที่ศูนยหัตถกรรม
กลางหมูบาน
จากน้ันนําทานชม	วัดแสนสุขาราม	ตามประวัติกลาววาชื่อของวัดมาจากเงินจํานวน	100,000	กีบ	ที่มีผู

บริจาคใหเป็นทุนเริ่มสราง	เป็นวัดเกาแกที่ถูกสรางขึน้ภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวง
เวียงจันทน

ชวงคํ่า
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	SUNWAY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองหลวงพระบาง

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ตลาดเชา	ของชาวหลวงพระบาง	ซึ่งเป็นตลาดสดใหทานเลือกซื้ออาหารพื้น
เมืองและชมของป าซึ่งของป าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหลานัก
ทองเที่ยวผูมาเยือน	จะมีการรอ	ใสบาตรขาวเหนียว	พรอมกับประชาชนชาว
หลวงพระบาง	ซึ่งพระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ	ทั่วเมืองหลวงพระบางจะ
ออกบิณฑบาตเป็นแถวนับรอยรูป	ซึ่งเป็นภาพอันนาประทับใจและสื่อถึงความ
ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง

พระราชวังหลวงพระบาง	(พิพิธภัณฑ)	ลักษณะอาคารเกาที่ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศส	สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว	ดาน
นอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ	พระราชวังแหงน้ี
อดีตน้ันเป็นที่ประทับของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ	ตอมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี	พ.ศ.2518	พระราชวังหลวงพระบาง	ไดถูกปรับ
เปลี่ยนใหเป็นพิพิธภัณฑ	ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ	“พระบาง”	พระพุทธรูป
คูบานคูเมืองหลวงพระบาง

ถํ้าติ่ง	ตั้งอยูในภูเขาลูกใหญตระหงานอยูริมน้ําโขง	เป็นลักษณะถํ้าริมหนาผามี
โพรงถํ้าตื้นๆ	มีหินงอกหินยอยเล็กนอย	เดิมมีพระพุทธรูปทอง	เงิน	นาก
ปัจจุบันเหลือแตพระพุทธรูปไมจํานวนนับพันองค	ในอดีตเจามหาชีวิตแหง
หลวงพระบาง	ตองไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถํ้า	โดยเฉพาะชวงปีใหมลาว
ทั้งเจามหาชีวิต	ขาราชบริพาร	พระสงฆ	ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงน้ํา



พระพุทธรูปที่ถํ้ าติ่งบนและถํ้าติ่งลาง	

บานซางไห	(Sanghai)	ตั้งอยูริมแมน้ําโขง	เป็นหมูบานที่มีชื่อเสียงเรื่องการตม
เหลาขาว	หรือที่ชาวตางประเทศเรียกกันวา	“เหลาลาว	(Lau	Lao)”	แทบทุก
หลังคาเรือนจะมีการตมเหลา	อันเป็นเอกลักษณเดนๆ	และเป็นอาชีพหลักของ
หมูบานซางไห	นอกจากจะใหทานไดชมกรรมวิธีการตมเหลาแลวยังมีสินคาที่
เป็นเหลาหมักอีกมากมาย	อาทิเชน	เหลาดองแมงปอง	เหลาดองงู	จะซื้อเป็น
ของฝากก็ไดนอกจากจะมีเหลาตมแลวยังมีการทอผา	เครื่องเงินและของที่
ระลึกของชาวเขาเผาแมววางจําหนายอีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

น้ําตกตาดกวางสี	ซึ่งหมายถึงกวางหนุม	น้ําตกน้ีตกจากเขาที่สูง	70	เมตร
สามารถถายภาพจากดานหนาซึ่งมีสะพานพาดผานสายน้ําที่ตกลงมา	ฉาก
หลังคือน้ําตกหินปูนสีขาวและน้ําใสๆ	บางครั้งอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุงใหได
เห็น	ทัศนียภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติใหเหลานักทองเที่ยวไดศึกษาแมกไม
พืชพันธและยังมีจุดลงเลนน้ําตามลําธารเล็กๆ	บริเวณดานลางของน้ําตกทาน
จะไดพบกับหมีดําที่นักทองเที่ยวนิยมถายรูป	นอกจากความงามของน้ําตกแลว
ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเขาน้ําตกไดอีกดวย

บานผานม	หมูบานชาวไทลื้อผูทอผาของเจามหาชีวิตลาว	อีกหน่ึงจุดทองเที่ยว
ซึ่งผูมาเยือนหลวงพระบางไมควรพลาด	เพราะบานผานมมีชื่อเสียงในการทํา
ผาทอมือดวยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม	ผาทอบานผานมมีทั้งผาแพรเบี่ยงลวดลาย
แบบลื้อแทๆ	และผาที่ประยุกตเป็นของใชในชีวิตปัจจุบัน	เชน	ผาปูโตะ	ผาคลุม
เตียง	ผารองแกวรองจานฯลฯ	เดีย๋วน้ีชาวบานผานม	นําผาทอมาวางจําหนาย
ใหนักทองเที่ยวเลือกซื้อที่ศูนยหัตถกรรมกลางหมูบาน

ชม	วัดแสนสุขาราม	ตามประวัติกลาววาชื่อของวัดมาจากเงินจํานวน	100,000
กีบ	ที่มีผูบริจาคใหเป็นทุนเริ่มสราง	เป็นวัดเกาแกที่ถูกสรางขึน้ภายหลังที่
นครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจันทน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		SUNWAY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองหลวงพระบาง

เชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	วัดใหมสุวรรณภูมาราม	หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ	วา	"วัดใหม"	เคยเป็นที่ประทับ

ของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน	ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาว	และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระ
บาง	พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระบาง	ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง	หลังคามีขนาดใหญ	มีชายคาปกคลุมทั้งสี่
ดานสองระดับตอเน่ืองกัน	ผนังดานหนาพระอุโบสถตกแตงดวยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอรามงามตายาวตลอด
ผนัง	เลาเรื่องพระเวสสันดรชาดก	โดยฝีมือชางหลวงประจํารัชกาลเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ



เดินทางสู	ตลาดดารา	เพื่อชมเครื่องเงิน	ผาทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน	ซําเหนือ	และหลวงพระบาง	นอกจาก
น้ันยังมีผาทอของไทลื้อ	และผาทอจากลาวสูง	ทอเป็นผาซิ่น	หมวก	ยาม	ฯลฯ	สมควรแกเวลาอําลาเมืองหลวง
พระบาง	เดินทางสู	สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง	เพื่อนําทานเดินทางกลับสูประเทศไทย
เทีย่ง

12.20	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	บางกอกแอรเวย	(BANGKOK
AIRWAYS)	เที่ยวบินที่	PG942	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง

14.20	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

วัดใหมสุวรรณภูมาราม	หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ	วา	"วัดใหม"
เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน	ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช
องคสุดทายของลาวและยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง	พระพุทธรูปคูเมือง
หลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธิ	์จนกระทั่งถึงปี	พ.ศ.	2437
จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจน
กระทั่งปัจจุบัน	เมื่อมาเยือนวัดแหงน้ีสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตาง
จากวัดอื่นๆ	คือ	ตัวอุโบสถ	(สิม)	ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง	หลังคามีขนาด
ใหญ	มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับตอเน่ืองกัน	ผนังดานหนาพระอุโบสถ
ตกแตงดวยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอรามงามตายาวตลอดผนัง	เลาเรื่องพระ
เวสสันดรชาดก	โดยฝีมือชางหลวงประจํารัชกาลเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ

ตลาดดารา	เพื่อชมเครื่องเงิน	ผาทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน	ซําเหนือ	และ
หลวงพระบาง	นอกจากน้ันยังมีผาทอของไทลื้อ	และผาทอจากลาวสูง	ทอเป็น
ผาซิ่น	หมวก	ยาม	ฯลฯ

หรือที่เรียกกันวา	สนามบินหลวงพระบาง	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่มี
ความสําคัญเป็นลําดับสองของประเทศลาว	รองจากทาอากาศยานนานาชาติ
วัตไต	ที่กรุงเวียงจันทน	สนามบินแหงน้ีตั้งอยูใกลกับใจกลางเมืองหลวงพระ
บาง	และยังเป็นฐานการบิน	ลําดับที่สองของสายการบินการบินลาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศลาวมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือ	Double)	ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมีความ
แตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย	สูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
17.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้

มิเชนนัน้ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	เสนทางตามที่ระบุในรายการ	รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน
ไวเรียบรอยแลว



**คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2558	และทานตองชําระเพิ่มเติม	ในกรณีที่ทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2.	คาที่พัก	2	คืน	หองละ	2	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	20	กก.
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาขาวเหนียวสําหรับตักบาตร
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
4.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม
5.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ประมาณ	400	บาท	ตอทาน	ตอทริป

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และที่ประเทศลาวปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น

หมายเหตุ	**	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ทั้งน้ีขึน้อยูกับสายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก	ความ
ขัดของของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได	โปรแกรมการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอง
เที่ยวบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไม
ถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	15	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	15	ทาน

**	กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง	**

**	ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ผูใหญทานละ	5,000	บาท	/	เด็ก	INFANT	ทานละ	3,900	บาท	**

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน	ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และที่
ประเทศลาวปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	8-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
6.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง	กรณีถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและสปป.ลาว	ไมมี

การคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใช



จายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท	และคาใชจายอื่นๆ
7.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


