


1 สนามบินดอนเมือง	-	ทาอากาศยานนานาชาติวัตไต	-	นคร
เวียงจันทน	-	วัดพระธาตุหลวง	-	อนุสาวรียประตูชัย	เวียงจันทน
-	เมืองวังเวียง

พักที่	THE	GRAND
RIVERSIDE	HOTEL	4
ดาว	หรือเทียบเทา

2 ถาจัง	-	เมืองหลวงพระบาง	-	พระธาตุพูสี	-	ตลาดคํ่า
พักที่	Luangprabang
Regent	Boutique	Hotel
หรือเทียบเทา	ระดับ	4
ดาว

3 ตลาดเชา	ของเมืองหลวงพระบาง	-	วัดเชียงทอง	-	วัดใหม
สุวรรณภูมาราม	-	สนามบินเมืองหลวงพระบาง	-	สนามบิน
ดอนเมือง

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

11	พ.ค.	61	-	13	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

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

6	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

20	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

27	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿15,900 ฿15,500 ฿14,900 ฿3,000

3	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

10	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

17	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

31	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

7	ก.ย.	61	-	9	ก.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

21	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

28	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000



ชวงเชา
09.30	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	ประตู	1	เคาทเตอรสายการบินไทย

แอรเอเชียThai	Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน	

ชวงบาย
12.05	น.	ออกเดินทางสูเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง	โดยเที่ยวบิน	FD	1040	(มีบริการอาหารรอนบน

เครื่อง)
13.25	น.	เดินทางถึงสนามบิน	วัตไต	เมืองเวียงจันทน	ประเทศลาว	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานไปสักการะ	วัดพระธาตุหลวง	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเป็นศาสนสถานที่

สําคัญที่สุดของประเทศลาว	เป็นสัญลักษณประจําชาติลาว	มีความหมายตอจิตใจองประชาชนชาวลาวอยางใหญ
หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและอํานาจอธิปไตยของลาวสรางขึน้ในศตวรรษที่	16	เป็นเจดียที่มีลักษณะโดด
เดนที่สุดในอาณาจักรลานชาง	เป็นการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรม
ของอาณาจักร	มีลักษณะคลายปอมปราการ	มีการกอสรางระเบียงสูงใหญขึน้โอบลอมองคพระธาตุไวพรอมกับ
ทําชองหนาตางเล็กๆ	เอาไวโดยตลอด	ประตูทางเขาเป็นบานประตูไมใหญลงรักสีแดง	รอบๆองคพระธาตุยังมี
เจดียบริวารลอมอยูโดยรอบ
และนําทาน	ชมอนุสาวรียประตูชัย	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน	บนถนนลานชาง

จะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย	สรางเสร็จในปี	พ.ศ.2512	เป็นอนุสรณสถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละ
ชีวิตในสงครามกอนหนาการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสตประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอยางวา	รัยเวยแนวตั้ง	เพราะการ
กอสรางน้ีใชปูนซีเมนสจากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสรางสนามบินใหมในเวียงจันทนในระหวางสงครามอิน
โดจีนแตพายเสียกอนจึงไดนํามาสรางประตูชัยแทน	เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะลานชางกับฝรั่งเศส
เขาดวยกันอยางงดงามและกลมกลืนอยางยิ่ง
จากน้ันนําทานเดินทางมุงสูเมืองวังเวียงสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยูและธรรมชาติทามกลางขุนเขาที่รายลอม

อยูโดยรอบ	จนไดชื่อวาเป็น	“	กุยหลินแหงเมืองลาว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหารทีว่ังเวียง
และใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินไปกับสีสันยามคํ่าคืนในเมืองวังเวียงบน	ถนนคนเดิน(

Walking	Street	)	หรือถนนโรตีซึ่งมีโรตีใหทานไดเลือกชิมกันอยางจุใจ
เขาสูทีพ่ัก	THE	GRAND	RIVERSIDE	HOTEL	(4)	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

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

เป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานนานาชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว	ตั้งอยูที่เมืองศรีโคตรบอง	นครหลวงเวียงจันทน	เป็นทาอากาศยานหลัก
ของการบินลาว	และลาวเซ็นทรัลแอรไลน	ทาอากาศยานมีอาคาร	2	หลัง
ประกอบดวย	1.อาคารผูโดยสารในประเทศ	2.	อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ	โดยสนามบินวัดไต	สามารถจอด	เครื่องบินขนาด	Boeing	747ขึน้ไป
ได	25	ลําและยังมีโรงซอมเครื่องบิน	ขนาด	A320	ที่เก็บได	2	ลํา	ของ	สายการ



มีบริการอาหารรอนบนเครื่อง

บินลาวดวย

เป็นนครหลวงของประเทศลาว	และเป็นเขตที่ตั้งของกรุงเวียงจันทน	ซึ่งเป็นทั้ง
เมืองหลวงของลาวและเมืองเอกของเขตการปกครองดังกลาว	ตั้งอยูทางตอน
กลางของประเทศ	มีเขตติดตอกับหนองคายของประเทศไทย	เชื่อมตอคมนาคม
ดวยสะพานมิตรภาพ	ไทย-ลาว	แหงที่	1	นครหลวงเวียงจันทนเป็นเขตปกครอง
ที่มีความเจริญของเมืองมากที่สุดในบรรดาเขตการปกครองระดับบนสุด	17
แหงของประเทศลาว	กอตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2532	โดยแยกออกมาจากแขวง
เวียงจันทน[1]	เดิมชื่อ	"กําแพงนครเวียงจันทน"	(ກໍາແພງນະຄອນວຽງຈັນ)	กอน
จะเปลี่ยนชื่อเป็น	"นครหลวงเวียงจันทน"

นมัสการ	พระธาตุหลวง	มีชื่อเรียกอีกชื่อวา	พระเจดียโลกะจุฬามณี	นับเป็น
ปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน	ตํานานกลาววาพระธาตุหลวงมี
ประวัติการกอสรางนับพันปีเชนเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย	วัดพระ
ธาตุหลวงถือไดวาเป็นสัญลักษณสําคัญของประเทศลาว	บริเวณดานหนามี
อนุสาวรียพระเจาไชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู	และยังมีรานคาจัดจําหนาย
สินคาพื้นบานและหัตถกรรม

อนุสาวรียประตูชัย	เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะลานชางกับฝรั่งเศส
เขาดวยกันอยางงดงามและกลมกลืนอยางยิ่ง	เป็นอนุสาวรียที่ระลึกใหชาวลาว
ผูเสียชีวิต	ของสงครามในใจกลางของลาว	ในการตอสูเพื่อการเป็นอิสรภาพ
จากฝรั่งเศสและสงครามตางๆ	ตั้งอยูทาง	ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนคร
เวียงจันทน	ลักษณะสถาปัตยกรรม	ซุม	ประตูขนาดใหญ	ลักษณะคลายประตู
ชัยของฝรั่งเศสที่กรุงปารีส	แตรายละเอียดเป็นศิลปะลานชาง	ไมวาจะเป็นยอด
ปราสาทบนประตู	ลาลายปูนป้ันและภาพวาดบนเพดาน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหารที่วังเวียง
	พักที่	THE	GRAND	RIVERSIDE	HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบเทา

วังเวียง	อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวใน	แขวงเวียงจันทน	หางจากเวียงจันทน
ประมาณ	160	ก.ม.	วังเวียง	เมืองในลุมน้ําซองที่เงียบสงบโอบลอมไปดวย
ขุนเขากับสายหมอกยามเชาที่สวยที่สุด	ดังคําลํ่ าลือที่นักทองเที่ยวขนานนาม
วา	กุยหลินเมืองลาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
หลังอาหารพาทานตระการตากับความงามของหินงอกหินยอยใน	ถํ้าจัง	ภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทั้ง

สูดอากาศแสนบริสุทธิบ์นยอดถํ้า	พรอมทั้งชม	จุดชมวิว	สุดยอดถํ้าที่ทานจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงไดทั้ง
เมืองและชม	สระมรกต	ซึ่งเป็นบอน้ําแรที่ไดจากภูเขาหินปูน	
ไดเวลาสมควรพาทุกทานมุงหนาเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก	ระหวางทาง	ทานจะไดผานหมูบานชาว



ลาวพรอมทั้งตนไมนานาพันธุ	เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม	การทํานาขั้นบันได	และหมูบานชนเผา
ตางๆ	ของลาว	ผานเมือง	กาสี	พูคูณ	เชียงเงิน	และเสนทางสายน้ีถือวาเป็นสันทางที่สวยที่สุด	เสนทางหน่ึงใน
เอเชียอาคเนย	ระหวางทางใหทานถายรูปจากมุมสูงของยอดเขาที่สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเสนทางน้ีและพักผอน
หยอนใจกับบรรยากาศแสนสบายที่	ภูเพียงฟ า
บริการอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
ถึงหลวงพระบางแลวนําทานเดินขึน้บันได	328	ขั้นเพื่อนมัสการ	พระธาตุภูษี	(Phou	Si	Mountian)	สองขาง

ทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา	ภูษีน้ีหมายถึง	“ภูศรี”	คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางน่ันเอง	ตั้งโดดเดนกลางใจ
เมืองมีจุดชมวิวกอนถึงยอดพระธาตุ	มองเห็นวัด	บานเรือน	ทอดยาวขนานกับแมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคานยอด
สูงสุดของภูษี	อยูบนพื้นที่ราบแคบๆ	ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง	ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมยอด
ประดับดวยเศวตฉตัรทองสําริด7	ชั้น	สูงประมาณ	21	เมตร	จะสวยมากในยามเย็น	แบบน้ีแสงแดดจะ	สององค
พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง	มีทางเดินรอบองคพระธาตุสามารถชมทิวทัศนตัวเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบเลย
ทีเดียว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	(พิศษ!!	พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณีพื้นบานของหลวงพระ

บาง)
หลังทานอาหารสามารถเดินเที่ยว	ชมถนนขาวเหนียว	ของหลวงพระบาง	หรือ	ตลาดมืด	เลือกซื้อสินคาพื้น

เมืองไวเป็นของฝาก	หรือเป็นที่ระลึก	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูพักทีL่uangprabang	Regent	Boutique	Hotel	ณ	หลวงพระบาง	หรือเทียบเทาระดับ	4

ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นถํ้าทางตอนตะวันตกเฉียงใตของเมืองวังเวียนประเทศลาว	ซึงมีบันไดลงไป
ลึกมาก	มีบอน้ําพุภายใน	และเคยเป็นที่หลบภัยสมัยที่จีนน้ันเคยลุกราม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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	รานอาหาร
	พักที่	Luangprabang	Regent	Boutique	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	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

ออกมาน่ัง	รอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอย	ๆ	รูป	ซึ่งเป็นภาพยามเชาที่มีชีวิตชีวาของ
หลวงพระบางโดยสะทอนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนาที่หยั่งราก
ลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชางและ
นําทานแวะเที่ยวชม	ตลาดเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ัน	นําทานเที่ยวชม	วัดเชียงทอง	(Xieng	Thong	Temple)	เป็นวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระบางสราง

ขึน้ในสมัยพระเจาไชชษฐาธิราชกอนที่จะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน	และยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิต
ศรีสวางวงศ	และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนา	กษตัริยสองพระองคสุดทายของลาวบริเวณที่ตั้งของวัดอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง	ใกลบริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขง	มีพระ
อุโบสถ	หรือภาษาลาวเรียกวา“สิม”	เป็นหลังไมใหญโตนัก	หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดตํ่าลงมาก	ซอน
กันอยู	3	ชั้น	เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง	สวนกลางมี	ชอฟา	ประกอบดวย	17	ชอ	ซึ่งเป็นที่สังเกตกันวา	เป็นวัด
ที่พระมหากษตัริยสรางขึน้จึงมี	17	ขั้น	สวนสามัญจะสรางกันแค	1-7	ชอ	เชื่อกันวาจะเก็บของมีคาไวในน้ันดวย
สวนหนาบัน	หรือภาษาลาววา	“โหง”	เป็นรูปเศียรนาคความงามของวัดอยูที่ความสงบสงาสะอาดมีการวางผัง
ออกแบบและบํารุงรักษา	
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังเกา	(Royal	Palace	Museum)	เป็นวังที่	เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ	ทรงประทับ

อยูที่น่ีจนสิ้นพระชนม	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี	พ.ศ.2518	พระราชวังก็ไดถูกเปลี่ยนเป็น
พิพิธภัณฑ	ประกอบดวยหอฟังธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี	หองทองพระโรง	ทางดานหลังก็
เป็นพระตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ	จัดเก็บไวเป็นระเบียบเรียบงาย	และ	นมัสการหอพระบาง	ซึ่งเป็น
พระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง	เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัย
หลังบายน	น้ําหนัก	54	กก.	ประกอบดวยทองคํา	90%	และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก	4
องคประดิษฐานอยู
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังอาหารนําทานเดินทางไป	วัดใหมสุวรรณภูมาราม	หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆวา	"วัดใหม"

เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน	ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเป็นที่
ประดิษฐานพระบาง	พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธิ	์จนกระทั่งถึงปีพ.ศ.
2437	จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน	เมื่อมาเยือนวัด
แหงน้ีสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอื่นๆ	คือตัวอุโบสถ(สิม)	ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง
หลังคามีขนาดใหญ	มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับตอเน่ืองกัน
จากน้ันนําทาน	นมัสการ	พระธาตุหมากโม	เป็นเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัว	แตชาวลาวทั่วไปเรียกวา

พระธาตุหมากโม	เน่ืองจากเห็นวามีรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่งหรือทรงโอควํ่า	คลายสถูปฟองน้ําที่สาญจี
ประเทศอินเดีย	ยอดพระธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย	บริเวณมุม
ฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม
ไดเวลาสมควรนําทุกทานมุงหนาสูสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง
16.45น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดย	สายการบินไทยแอรเอเซีย	เทีย่วบินที	่FD	1031



ชวงคํ่า
18.05	น.	เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

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

	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

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.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัด

หยุดงาน,การกอจลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง
หรือ	เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ	(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
6.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
8.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
9.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด

1.	กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท
2.	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	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)

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเทีย่วเทานัน้	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับ
ผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได	

1.		ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ
1.1		ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
1.2		ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง
3.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
4.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนา

ทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง


