2 ท่านออกเดินทาง เลือกวันเดินทางได้

เดินทาง วันนี้ – 30ก.ย. 2561
*สายการบินลาว ไม่มีบินวันอังคารและวันพฤหัสบดี
วันแรก
กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง
07.30 น.
เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R
ลูกค้าทาการเช็คอินรับบอร์ดดิ้ งพาส ด้วยตนเอง
10.20 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV634
12.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบกับเจ้าหน้าที่ ที่จะคอย
อานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง (Driver Come Guide) นาท่านเดินทางสู่โรงแรมเมืองทอง
หลวงพระบาง เคยเป็ นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้ างุม้ ได้รวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ใน
เขตลุ่มแม่น้ าโขง แม่น้ าคาน แม่น้ าอู ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ณ ดิ นแดนริมน้ าโขง คือ หลวงพระบาง
ปั จจุบนั องค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางเป็ นมรดกโลก
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ร้านอาหาร (เมนู เฝอ หรือ ข้าวเปี ยก หรือ ข้าวซอย)

เย็น

วันที่สอง
เช้ามืด

เช้า

กลางวัน

อิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โรงแรมเมืองทองตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางในเขตมรดก
โลก ท่านสามารถเดินหรือเช่าจักรยานท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบางได้
อิสระอาหารมื้ อเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (4 ดาว)

ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) –
วัดเชียงทอง – บ้านผานม – วัดป่ าโพนเพา - พระธาตุพูสี
เชิ ญ ท่านร่วมทาบุญ ใส่บาตรข้าวเหนี ยว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุ กเช้า พระสงฆ์และ
สามเณรจากวัดต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็ นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็ นภาพอันน่ าประทับใจ และสื่อถึงความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้ นนาท่านเดิ นชม ตลาดยามเช้าของชาวหลวง
พระบาง ซึ่งเป็ นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารพื้ นเมือง และของป่ า ซึ่งเป็ นแบบฉบับของชาวลาว
(ไม่รวมค่าข้าวเหนี ยว)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) แต่เดิ มเคยเป็ นพระราชวังหลวงที่
พ านั ก ของเจ้ามหาชีวิต เริ่มก่ อสร้างในปี พ.ศ.2447 ในสมัย พระเจ้าสัก กะริน และมาแล้วเสร็ จใน พ.ศ.
2452 ในสมัยพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรัง่ เศส ลักษณะเป็ นหมู่อาคารชั้นเดี ยว มี
แผนผังเป็ นรูปกากบาท และสร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้ อง นับเป็ นการผสมผสานความลง
ตัวของตัวอาคารแบบฝรัง่ เศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัวพระราชวังได้อย่างลงตัว โดยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าง
วงศ์ ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้ นพระชนม์ ต่อมาภายหลังเปลี่ยนระบอบการปกครองใน
ประเทศลาวเมื่อพ.ศ.2518 รัฐบาลลาวได้ใช้พระราชวังหลวงนี้ เป็ นหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง และเปิ ดทา
การมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จากนั้นนาชม วัดเชียงทอง วัดที่ต้งั อยู่ริมฝั ่งแม่น้ าโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รบั การอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรี
สว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริยส์ องพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง
หลังคาแอ่นโค้งลาดตา่ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่ อฟ้ าที่ อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็ นคน
สามัญสร้างจะมี 1 – 7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระ
ม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ
( โรง-เมี้ ยนโกศ ) ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักโดยช่างเพี้ ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้
จานวนมากที่เก็บมาไว้จากวัดร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนั งด้านนอกแกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่
เดิมลงลักปิ ดทองไว้แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสีทองทับลงไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

07.40 น.

จากนั้น ชมการทอผ้าทอมือแบบโบราณ ที่ หมู่บา้ นผานม ที่ปัจจุบนั หาชมได้ยาก การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุก
เป็ นภูมิปัญ ญาของลาวในการทอผ้าเนื้ อดี และเลือกซื้ อเครื่องเงินแท้ๆ จากร้านเครื่องเงินคุ ณภาพสูง ซึ่ ง
เจ้าของร้านเป็ นทายาทของช่างตีเงินในราชสานักล้านช้าง จากนั้นนาท่านสู่ วัดป่ าโพนเพา เป็ นวัดเล็กๆ ที่
สร้างขึ้ นโดยพระอาจารย์สายสมุทร มีศาสนสถานส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขา จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สนั ติเจดีย ์
บนยอดเนิ น สร้างขึ้ นใน ปี พ.ศ. 2531 ลักษณะเป็ นอาคารทรงพระธาตุ ภายนอกชั้นบนทาสีทอง ส่วนชั้น
ล่างเป็ นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ มีหน้าต่างแกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภายในแบ่งเป็ น 4 ชั้น แต่
ละชั้นจะประดับภาพฝาผนังเป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ที่สาคัญๆ หลายแห่ง
ทัว่ โลก บริเวณระเบียงชั้นสอง สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางได้กว้างไกล ตั้งแต่สนามบิน ตัว
เมือง สะพานเหล็ก แม่น้ าคาน พระธาตุ พูสีและเทื อกเขาที่โอบล้อมด้านหลัง มีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศ นา
ท่านขึ้ นสู่ เขาพูสี ขึ้ นบันได 328 ขั้น เชิญ นมัสการธาตุ พูสี เจดียธ์ าตุ คู่บา้ นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
ตลอดทางขึ้ นท่านจะได้รบั ความกลิ่นหอมจากดอกจาปาลาว (ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจาชาติลาว เมื่อท่าน
ถึ งยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่ งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุ รุท เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุ เป็ นรูปทรง
ดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ ย มยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริ ด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระ
อาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
อิสระอาหารมื้ อเย็นตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ตลาดคา่ ติดกับเขาพูสีได้)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
พักที่ โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (4 ดาว)
หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
เช็คเอ้าท์หอ้ งพัก ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานหลวงพระบาง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV633

09.20 น.

กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...

เย็น

วันที่สาม
เช้า

อัตราค่าบริการ ขั้นต ่า 2 ท่าน (ราคานี้ ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2561)
ผูใ้ หญ่/ท่าน
พักเดี่ยว/ท่าน
โรงแรม
โรงแรมเมืองทอง
10,999
5,000
หมายเหตุ : ราคานี้ ใช้ไม่ได้ช่วงเทศกาล กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง
**กรณีผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม**
อัตราค่าบริการนี้ รวม

 ค่าตั ๋วเครื่องบินลาว กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 Driver cum guide
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าข้าวเหนียวสาหรับใส่บาตร
 ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
 ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากค่าเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้ น
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
 ค่าทิป คนขับรถ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
เงื่อนไขการให้บริการ
การจอง
ชาระยอดเต็มภายใน 2 วันหลังจากทาการจอง
การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี**
หมายเหตุ

นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ตอ้ งดาเนิ นการทาวีซ่า แต่ยงั คงใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่
ตา่ กว่า 6 เดื อนในการเดิ นทางเพื่ อใช้ในการแจ้งเข้า -ออกประเทศเช่นเดิ ม สาหรับนั ก ท่ องเที่ ย วต่ างชาติ
สามารถทาวีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ หรือทาวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน

***บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึน้ อยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน ้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ)***

