


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินเมืองหลวงพระบาง	-	เมือง
หลวงพระบาง	-	พระธาตุพูสี	-	ตลาดคํ่า

พักที่	Luangprabang	Regent
Boutique	Hotel	ณ	หลวงพระ
บาง	หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

2 บานผานม	-	ถํ้าติ่ง	-	บานซางไห	-	น้ําตกตาดกวงชี	-	เมือง
หลวงพระบาง

พักที่	Luangprabang	Regent
Boutique	Hotel	ณ	หลวงพระ
บาง	หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

3 วัดเชียงทอง	-	วัดวิชุนราช	-	วัดใหมสุวรรณภูมาราม	-
พระราชวังหลวงพระบาง	-	สนามบินเมืองหลวงพระบาง	-
สนามบินดอนเมือง

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

2	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

16	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

7	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

14	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

4	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

11	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿15,900 ฿15,500 ฿14,900 ฿3,000

18	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

25	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

1	ก.ย.	61	-	3	ก.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

8	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

22	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

29	ก.ย.	61	-	1	ต.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000



ชวงเชา
11.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	ประตู	1	เคาทเตอรสายการบินไทย

แอรเอเชีย	Thai	Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน

ชวงบาย
14.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง	โดยเทีย่วบิน	FD	1030
15.30	น.	เดินทางถึง	เมืองหลวงพระบาง	ประเทศลาว	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
จากน้ันนําทานเดินขึน้บันได	328	ขั้นสู	พระธาตุภูษี	(Phou	Si	Mountian)	สองขางทางรมรื่นดวยตนดอก

จําปา	ภูษี	น้ีหมายถึง	“ภูศรี”	คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางน่ันเอง	ตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอนถึง
ยอดพระธาตุ	มองเห็นวัด	บานเรือนทอดยาวขนานกับแมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคานยอดสูงสุดของภูษี	อยูบนพื้นที่
ราบแคบๆ	ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง	ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉตัรทอง
สําริด	7	ชั้น	สูงประมาณ	21	เมตร	จะสวยมากในยามเย็น	แบบน้ีแสงแดดจะสององคพระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง	มี
ทางเดินรอบองคพระธาตุสามารถชมทิวทัศนตัวเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบเลยทีเดียว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหารเมืองหลวงพระบาง
หลังทานอาหาร	นําทานชม	ถนนขาวเหนียว	ของหลวงพระบาง	หรือ	ตลาดมืด	เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองไว

เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก
นําทานเขาสูพักที	่Luangprabang	Regent	Boutique	Hotel	ณ	หลวงพระบาง	หรือเทียบเทาระดับ	4

ดาว

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

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



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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหารเมืองหลวงพระบาง
	พักที่	Luangprabang	Regent	Boutique	Hotel	ณ	หลวงพระบาง	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

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
05.00	น.	ตื่นเชาไปรวม	ทําบุญ-ตักบาตร	กับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวงพระบางทุกบานจะพากัน

ออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอยๆ	รูปซึ่งเป็นภาพยามเชาที่มีชีวิตชีวาของ
หลวงพระบางโดยสะทอนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนาที่หยั่งราก
ลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง
นําทานแวะเที่ยวชม	ตลาดเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
หลังอาหาร	นําทานจากน้ันนําทานแวะชอปป้ิงผาพื้นเมืองที่	บานผานม	เป็นหมูบานชาวไทลื้อ	มีฝีมือในการ

ทอผาอยางสวยงาม	อดีตเป็นแหลงทอผาถวายแดเจามหาชีวิต	ปัจจุบันผาทอจากบานผานมน้ีมีชื่อเสียงมาก	และ
มีการรวมกลุมตั้งเป็นศูนยหัตถกรรมแสดงสินคา	และยังมีการสาธิตใหทานชมดวย
จากน้ันนําทานลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศนสองฝ่ังแมน้ําโขง	ถํ้าติง่	(Ting	Cave)	ซึ่งเป็นถํ้าอยูบนหนาผาริม

แมน้ําโขงมีอยู	2	ถํ้า	คือ	ถํ้าลางและถํ้าบน	ถํ้าติ่งลุม	หรือ	ถํ้าลางสูง	60	เมตร	จากพื้นน้ํามีลักษณะเป็นโพรงน้ํา
ตื้นๆ	มีหินงอกหินยอย	มีพระพุทธรูปไมจํานวนนับ	2,500	องค	สวนใหญจะเป็นพระยืน	มีทั้งปางประทานพร	และ
ปางหามญาติ	ถํ้าติ่งบน	จะไปทางแยกซายเดินขึน้บันไดไป	218	ขั้น	ปากถํ้าไมลึกมากมีพระพุทธรูปอยูในถํ้าแต
ไมมากเทาถํ้าลาง	สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ	ผีฟา	ผีแถน	เทวดาผาติ่ง	ตอมาพระเจาโพธิ
สารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผูนําพระพุทธรูปเขามา	และจึงทรงใชถํ้ าติ่งเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์างพุทธ
ศาสนาแลวลองเรือกลับ
กอนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ	บานชางไห	ชมวิถีชีวิตของชาวบานที่อยูริมแมน้ําโขง	มีอาชีพในการหมัก

สาโท	และตมเหลาขาว	จําหนายและยังเป็นแหลงรวมสินคาพื้นเมืองจําพวก	ผาทอลวดลายสวยงามมากมาย
เครื่องเงิน	วางจําหนายอยางเป็นระเบียบ	ชมความรวมมือของชาวบานที่ไดจัดแตงลานบาน	อยางสวยงามเพื่อ
รอรับนักทองเที่ยว	ไดเวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสูตัวเมืองหลวงพระบาง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบานสู	น้ําตกตาดกวงชี(Kuang	Xi	Waterfall)	หางจาก

หลวงพระบาง	30กิโลเมตร	ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต	หน่ึงในน้ําตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง	ชมความ
งามของน้ําตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอยางสวยงามแตละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว	70	เมตร	มี	2	ชั้น



สภาพปารมรื่น	มีสะพานและเสนทางเดินชมรอบๆ	น้ําตก
ไดเวลาสมควร	นําทุกทานเดินทางกลับเขาสูเมืองหลวงพระบาง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหารเมืองหลวงพระบาง	(พิศษ!!	พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณี

พื้นบานของหลวงพระบาง)
นําทานเขาสูพักที	่Luangprabang	Regent	Boutique	Hotel	ณ	หลวงพระบาง	หรือเทียบเทาระดับ	4
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	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

ชม	ถํ้าติ่ง	ตั้งอยูในภูเขาลูกใหญตระหงานอยูริมน้ําโขง	เป็นลักษณะถํ้าริม
หนาผามีโพรงถํ้าตื้นๆ	มีหินงอกหินยอยเล็กนอย	เดิมมีพระพุทธรูปทอง	เงิน
นาก	ปัจจุบันเหลือแตพระพุทธรูปไมจํานวนนับพันองค	ในอดีตเจามหาชีวิต
แหงหลวงพระบาง	ตองไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถํ้า	โดยเฉพาะชวงปีใหม
ลาว	ทั้งเจามหาชีวิต	ขาราชบริพาร	พระสงฆ	ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรง
น้ําพระพุทธรูปที่ถํ้ 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



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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหารเมืองหลวงพระบาง
	พักที่	Luangprabang	Regent	Boutique	Hotel	ณ	หลวงพระบาง	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเที่ยวชม	วัดเชียงทอง	(Xieng	Thong	Temple)	เป็นวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระบางสรางขึน้ใน

สมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนที่จะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน	และยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรี
สวางวงศ	และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนา	กษตัริยสองพระองคสุดทายของลาว	บริเวณที่ตั้งของวัดอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง	ใกลบริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขงมีพระ
อุโบสถ	หรือภาษาลาวเรียกวา	“สิม”	เป็นหลังไมใหญโตนัก	

จากน้ันนําทานเทียวชม	วัดวิชุนราช	นําทานนมัสการ	พระธาตุหมากโม	เป็นเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัว
แตชาวลาวทั่วไปเรียกวา	พระธาตุหมากโม	เน่ืองจากเห็นวามีรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่งหรือทรงโอควํ่า	คลาย
สถูปฟองน้ําที่สาญจี	ประเทศอินเดีย	ยอดพระธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกา
หรือสุโขทัย	บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังอาหารนําทานเดินทางไป	วัดใหมสุวรรณภูมาราม	หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกัน	สั้นๆวา	"วัดใหม"

เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน	ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเป็นที่
ประดิษฐานพระบาง	พระพุทธรูปคู	เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธิ	์จนกระทั่งถึงปีพ.ศ.
2437	จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน	เมื่อมาเยือนวัด
แหงน้ีสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอื่นๆ	คือตัวอุโบสถ(สิม)	ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง
หลังคามีขนาดใหญ	มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับตอเน่ืองกัน
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังเกา	(Royal	Palace	Museum)	เป็นวังที่เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ	ทรงประทับ

อยูที่น่ีจนสิ้นพระชนม	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี	พ.ศ.2518	พระราชวังก็ไดถูกเปลี่ยนเป็น
พิพิธภัณฑ	ประกอบดวยหอฟังธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี	หองทองพระโรง	ทางดานหลังก็
เป็นพระตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ	จัดเก็บไวเป็นระเบียบเรียบงาย	และ	นมัสการหอพระบาง	ซึ่งเป็นพระ
คูบานคูเมืองของหลวงพระบาง	เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลัง
บายน	น้ําหนัก	54	กก.	ประกอบดวยทองคํา	90%	และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก	4	องค
ประดิษฐานอยู
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางมุงหนาสู	สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง
16.45	น.	ออกเดินทางกลับ	สนามบินดอนเมือง	โดย	สายการบินไทยแอรเอเซีย	เทีย่วบินที	่FD	1031
18.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

หรือที่เรียกกันวา	สนามบินหลวงพระบาง	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่มี
ความสําคัญเป็นลําดับสองของประเทศลาว	รองจากทาอากาศยานนานาชาติ
วัตไต	ที่กรุงเวียงจันทน	สนามบินแหงน้ีตั้งอยูใกลกับใจกลางเมืองหลวงพระ
บาง	และยังเป็นฐานการบิน	ลําดับที่สองของสายการบินการบินลาว



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง	**

1.	บริษทัฯ	มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได)

4.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,	การประทวง,	การนัด
หยุดงาน,	การกอจลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง
หรือเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือ
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ	(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะปรับ
เปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด

6.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

7.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

8.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได

9.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา
งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด

10.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง
ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนทีเ่หลือชําระทันทีกอนการ
เดินทางไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	(ชวงเทศกาลกรุณาชําระ
กอนเดินทาง	21	วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	2	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ



4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ

5.	คาทิปไกดทองถิน่,	คนขับรถ,	ผูชวยคนขับรถ	450	บาท/	ทริป/	ลูกทัวร	1	ทาน	(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศคะ)

6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ	(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม
บังคับทิปคะ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.		ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด		ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,	วันหยุดนักขัตฤกษ	

2.		ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%	และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3.		ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดิน
ทางไดตามความเป็นจริง

5.		บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมด	กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม
ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(15	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.		คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึง	10	ทาน	ไมมีหัวหนาทัวร
ไทยรวมเดินทางไปดวย	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง


