


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเมืองหลวงพระบาง	-	เมืองหลวงพระ
บาง	-	วัดป าโพนเพา	-	วัดวิชุนราช	-	วัดเชียงทอง	-	เขาพูสี	-	ตลาดคํ่า

พักที่	SUNWAY
HOTEL	ระดับ	3
ดาว	หรือเทียบ
เทา

2 ตลาดเชา	ของเมืองหลวงพระบาง	-	พระราชวังหลวงพระบาง	-	บาน
ซางไห	-	น้ําตกตาดกวงชี	-	บานผานม	-	วัดแสนสุขขาราม

พักที่	SUNWAY
HOTEL	ระดับ	3
ดาว	หรือเทียบ
เทา

3 วัดใหมสุวรรณภูมาราม	-	ตลาดดารา	-	สนามบินเมืองหลวงพระบาง	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

9	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 ฿17,559 ฿17,559 ฿17,559 ฿2,900



ชวงเชา	-	ชวงบาย
07.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	F

เช็คอินกรุปของสายการบิน	บางกอกแอรเวย	(BANGKOK	AIRWAYS)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ	และ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน	(ระหวางรอขึ้นเครื่อง	ทาน
สามารถใชบริการ	เลาจน	ของสายการบินบางกอกแอรเวยไดคะ	มีอาหารวาง	และน้ําดื่มบริการ)
09.40	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว	โดยสายการบิน	บางกอกแอรเวย	เทีย่วบินที	่PG941	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง	(บน
เครื่องมีบริการอาหาร	และเครื่องดื่ม)
11.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	นํา

ทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
จากน้ันนําทานเขาสูตัวเมืองมรดกโลก	โดยองคการยูเนสโกไดยกให	เมืองหลวงพระบาง	เป็นเมือง

วัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเกาแก	เน่ืองจากมีวัดวาอารามเกาแกมากมาย	มีบานเรือนอันเป็นเอกลักษณ
โคโลเนียลสไตลและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน	เมืองหลวงพระบาง	เคยเป็น
เมืองหลวงเกาในอดีต	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
สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซึ่งมีความสําคัญและเรื่องราวยาวนานเชนเดียวกันคือ	วัดวิชุนราช	ที่สรางขึน้

ในสมัยพระเจาวิชุนราช	(พ.ศ.	2046)	นับเป็นอีกหน่ึงพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางใหความนับถือ	ซึ่งเป็นพระธาตุ
ที่มีรูปทรงคลายกับลูกแตงโมผาครึ่ง	ชาวหลวงพระบาง	จึงเรียกชื่อ	พระธาตุหมากโม	น้ีมาจนถึงปัจจุบัน
อีกหน่ึงสถานที่ของผูมาเยือนเมืองหลวงพระบางควรมาเที่ยวชม	วัดเชียงทอง	ซึ่งเป็นวัดที่สําคัญและมีความ

งดงามที่สุดแหงหน่ึงจนไดรับการยกยองจากนักโบราณคดีวาเป็นดั่งอัญมณีแหงสถาปัตยกรรมลาว	วัดเชียงทอง
ถูกสรางขึน้ในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช	ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดํา	เลาเรื่องพุทธประวัติพระสุ
ธน-มโนราห	ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบาน	พระประธานมีชื่อวา	“พระองคหลวง”นอกจากวัดเชียงทอง
จะมีพระอุโบสถที่โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมแบบลานชางแลว	การตกแตงลวดลายตามผนังภายในมีการ
ตบแตงดวยการนํากระจกสีมาตัดตอกันเป็นรูปตนโพธิข์นาดใหญ	ดานขางก็ติดเป็นรูปสัตวในวรรคดี	ยามบายที่
แสงแดดสองสะทอนลงมาดูสวยงาม
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	ชมพระอาทิตยยามอัสดง	วิว
ทิวทัศนรอบเมืองหลวงพระบางยามเย็นคํ่ า

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

สุดถนน	ใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี	มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็น
ภาษาลาว,	ผาคลุมไหล,	กระเปาถือ,	เครื่องประดับ,	โลหะเกะสลัก,	ภาพเขียน	ฯลฯ	จุดเดนคือ	สินคาแทบทุกชิ้น
เป็นสินคาแฮนดเมดของชาวบานแทๆ	วางจําหนายในราคาที่ตอรองกันได	อีกทั้งยังมีเบเกอรี่	ตาง	ๆ	เพื่อใหทาน
ไดลิ้มลอง	และขนมเคกอันแสนอรอยนานาชนิด	หากทานใดจะเลือกซื้อของใสบาตรในเชาวันรุงขึน้ก็สามารถ
จัดแจงหาซื้อไดเชนกัน
เขาพักที	่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



ระหวางรอขึ้นเครื่อง	ทานสามารถใชบริการ	เลาจน	ของสายการบินบางกอกแอรเวยไดคะ	(มี
อาหารวาง	และน้ําดื่มบริการ)
บนเครื่องมีบริการอาหาร	และเครื่องดื่ม

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SUNWAY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

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	
ตื่นเชาทําธุระสวนตัว	จัดแจงเครื่องแตงกายเพื่อรอ	ใสบาตรขาวเหนียว	พรอมกับประชาชนชาวหลวงพระ

บาง	ซึ่งพระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ	ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับรอยรูป	ซึ่งเป็น
ภาพอันนาประทับใจและสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง	(คาทําบุญ
ไมรวมในรายการ)
จากน้ันใหทานเดินชม	ตลาดเชา	ของชาวหลวงพระบาง	ซึ่งเป็นตลาดสดใหทานเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและ

ชมของป าซึ่งของป าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหลานักทองเที่ยวผูมาเยือน
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานเดินชม	พระราชวังหลวงพระบาง	(พิพิธภัณฑ)	ลักษณะอาคารเกาที่ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวฝรั่งเศส	สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว	ดานนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียเจามหา
ชีวิตศรีสวางวงศ	พระราชวังแหงน้ีอดีตน้ันเป็นที่ประทับของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ	ตอมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี	พ.ศ.2518	พระราชวังหลวงพระบาง	ไดถูกปรับเปลี่ยนใหเป็นพิพิธภัณฑ	ภายใน
เป็นที่ประดิษฐานของ	“พระบาง”	พระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระบาง
จากน้ันนําทานชม	ถํ้าติง่	ตั้งอยูในภูเขาลูกใหญตระหงานอยูริมน้ําโขง	เป็นลักษณะถํ้าริมหนาผามีโพรงถํ้า

ตื้นๆ	มีหินงอกหินยอยเล็กนอย	เดิมมีพระพุทธรูปทอง	เงิน	นาก	ปัจจุบันเหลือแตพระพุทธรูปไมจํานวนนับพัน
องค	ในอดีตเจามหาชีวิตแหงหลวงพระบาง	ตองไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถํ้า	โดยเฉพาะชวงปีใหมลาว	ทั้ง
เจามหาชีวิต	ขาราชบริพาร	พระสงฆ	ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงน้ําพระพุทธรูปที่ถํ้ าติ่งบนและถํ้าติ่งลาง
ดังน้ันถํ้าติ่งจึงเป็นอีกไฮไลสําคัญที่ทานจะไปไปชมและสักการะพระพุทธรูปภายในถํ้า
นําทานเดินทางชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่	บานซางไห	(Sanghai)	ตั้งอยูริมแมน้ําโขง	เป็นหมูบานที่มีชื่อเสียง

เรื่องการตมเหลาขาว	หรือที่ชาวตางประเทศเรียกกันวา	“เหลาลาว	(Lau	Lao)”	แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการ
ตมเหลา	อันเป็นเอกลักษณเดนๆ	และเป็นอาชีพหลักของหมูบานซางไห	นอกจากจะใหทานไดชมกรรมวิธีการตม
เหลาแลวยังมีสินคาที่เป็นเหลาหมักอีกมากมาย	อาทิเชน	เหลาดองแมงปอง	เหลาดองงู	จะซื้อเป็นของฝากก็ได
นอกจากจะมีเหลาตมแลวยังมีการทอผา	เครื่องเงินและของที่ระลึกของชาวเขาเผาแมววางจําหนายอีกดวย



บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางตอเพื่อไปชม	น้ําตกตาดกวางสี	ซึ่งหมายถึงกวางหนุม	น้ําตกน้ีตกจากเขาที่สูง	70	เมตร

สามารถถายภาพจากดานหนาซึ่งมีสะพานพาดผานสายน้ําที่ตกลงมา	ฉากหลังคือน้ําตกหินปูนสีขาวและน้ําใสๆ
บางครั้งอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุงใหไดเห็น	ทัศนียภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติใหเหลานักทองเที่ยวไดศึกษา
แมกไมพืชพันธและยังมีจุดลงเลนน้ําตามลําธารเล็กๆ	บริเวณดานลางของน้ําตกทานจะไดพบกับหมีดําที่นักทอง
เที่ยวนิยมถายรูป	นอกจากความงามของน้ําตกแลว	ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเขาน้ําตกไดอีกดวย
จากน้ันชม	บานผานม	หมูบานชาวไทลื้อผูทอผาของเจามหาชีวิตลาว	อีกหน่ึงจุดทองเที่ยวซึ่งผูมาเยือนหลวง

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

บริจาคใหเป็นทุนเริ่มสราง	เป็นวัดเกาแกที่ถูกสรางขึน้ภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวง
เวียงจันทน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาทีพ่ัก	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

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

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานชม	วัดใหมสุวรรณภูมาราม	หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ	วา	"วัดใหม"	เคยเป็นที่

ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน	ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเป็นที่
ประดิษฐานพระบาง	พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธิ	์จนกระทั่งถึงปี	พ.ศ.
2437	จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน	เมื่อมาเยือนวัด
แหงน้ีสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอื่นๆ	คือ	ตัวอุโบสถ	(สิม)	ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง
หลังคามีขนาดใหญ	มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับตอเน่ืองกัน	ผนังดานหนาพระอุโบสถตกแตงดวยภาพ
ลงรักปิดทองดูเหลืองอรามงามตายาวตลอดผนัง	เลาเรื่องพระเวสสันดรชาดก	โดยฝีมือชางหลวงประจํารัชกาล
เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ
เดินทางสู	ตลาดดารา	เพื่อชมเครื่องเงิน	ผาทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน	ซําเหนือ	และหลวงพระบาง	นอกจาก

น้ันยังมีผาทอของไทลื้อ	และผาทอจากลาวสูง	ทอเป็นผาซิ่น	หมวก	ยาม	ฯลฯ	สมควรแกเวลาอําลาเมืองหลวง
พระบาง
เดินทางสู	สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง	เพื่อนําทานเดินทางกลับสูประเทศไทย
12.20	น.	นําทานเดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	บางกอกแอรเวย	(BANGKOK	AIRWAYS)

เทีย่วบินที	่PG942	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง

ชวงบาย
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.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง
กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
3.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
8.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน	ทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะ
เกิดจาก	ความขัดของของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมาย
กําหนดการได	โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลีย่นแปลงรายการทอง
เทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทองเทีย่วบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15
ทานขึ้นไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีทีมี่จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคา
บริการน้ี	สําหรับเดินทางตัง้แต	15	ทานขึ้นไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีมี่ผูเดิน
ทางไมถึง	15	ทาน

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน

2.	คาที่พักหองละ2-3ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
-	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู
(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
-	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
-	โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	บางกอกแอรเวย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Economy

class	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Business	class	40	กิโล	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาห
บาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)



4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปไกดทองถิน่และทิปคนขับรถรวม	150	บาท	/	ทาน/	วัน	รวมตลอดทัง้การเดินทาง	450	บาท	/	คน

**(สวนทิปของหัวหนาทัวร	แลวแตความประทับใจในการใหบริการ)**
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย3%.กอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

พาสปอรต	จะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน	ในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ที่
กรุงเทพฯ	และทีป่ระเทศลาวปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่	รวม	150/วัน/คน	รวมตลอดทัง้การเดิน
ทาง	450	บาท	/	คน
***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร***

**กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง**
ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ผูใหญทานละ	5,000	บาท	/	เด็ก	INFANT	ทานละ	3,900	บาท
**	แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันทีเ่ดินโปรแกรมทัวร	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนาทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ



1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	5,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

6.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั		ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเวียดนาม
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเวียดนาม	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

7.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


