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 2 ทา่นออกเดินทาง เลือกวนัเดินทางได ้ 

เดินทาง วนัน้ี –  30ก.ย. 2561 

*สายการบินลาว ไมม่ีบินวนัองัคารและวนัพฤหสับดี 

07.30 น. เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร ์R 

ลกูคา้ท าการเช็คอินรบับอรด์ด้ิงพาส ดว้ยตนเอง 

10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV634 

12.00 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ พบกบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะคอย  

                     อ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง  (Driver Come Guide) น าท่านเดินทางสู่โรงแรมเมืองทอง  

                    หลวงพระบาง  เคยเป็นเมืองหลวง  โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแว่นแควน้ต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ใน

เขตลุ่มแม่น ้าโขง  แม่น ้าคาน  แม่น ้าอู  ก่อตั้งอาณาจกัรลา้นชา้ง ณ ดินแดนริมน ้าโขง คือ หลวงพระบาง  

ปัจจุบนัองคก์ารยูเนสโกไ้ดย้กใหห้ลวงพระบางเป็นมรดกโลก   

กลางวนั         บริการอาหาร ณ รา้นอาหาร (เมนู เฝอ หรือ ขา้วเปียก หรือ ขา้วซอย) 

                     อิสระพกัผ่อนหรือท่องเท่ียวตามอธัยาศัย โรงแรมเมืองทองตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางในเขตมรดก

โลก ท่านสามารถเดินหรือเช่าจกัรยานท่องเท่ียวในเมืองหลวงพระบางได ้

เย็น อิสระอาหารม้ือเยน็ตามอธัยาศยั  

                    พกัที่  โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (4 ดาว) 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง  

http://www.plan-travel.com/tour.html
mailto:sv@plan-travel.com


แพคเกจหลวงพระบาง ม่วนซ่ืน 3 วนั วนัน้ี - ก.ย.61   

Page - 2 - of 4 
www.plan-travel.com  Tel: 02-416-1538 sv@plan-travel.com   

 

วนัที่สอง         ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ – หอพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวงัเก่า) –  

                    วดัเชียงทอง – บา้นผานม – วดัป่าโพนเพา - พระธาตพุูสี 

เชา้มืด เชิญท่านร่วมท าบุญใส่บาตรขา้วเหนียว พรอ้มกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเชา้ พระสงฆ์และ

สามเณรจากวดัต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับรอ้ยรูป ซ่ึงเป็นภาพอนัน่าประทับใจ และส่ือถึงความ

เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง  จากน้ันน าท่านเดินชม  ตลาดยามเชา้ของชาวหลวง

พระบาง  ซ่ึงเป็นตลาดสด  ท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารพ้ืนเมือง  และของป่า ซ่ึงเป็นแบบฉบบัของชาวลาว 

(ไมร่วมค่าขา้วเหนียว)  

เชา้                บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

                      น าท่านชม หอพิพิธภัณฑแ์ห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวงัเก่า) แต่เดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวงท่ี

พ านักของเจา้มหาชีวิต เร่ิมก่อสรา้งในปี พ.ศ.2447 ในสมัยพระเจา้สักกะริน และมาแลว้เสร็จใน พ.ศ. 

2452 ในสมยัพระเจา้ศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส ลักษณะเป็นหมู่อาคารชั้นเดียว มี

แผนผังเป็นรูปกากบาท และสรา้งฐานซอ้นกนัหลายชั้น หลงัคามุงกระเบ้ือง นับเป็นการผสมผสานความลง

ตวัของตวัอาคารแบบฝรัง่เศสกบัศิลปะแบบลา้นชา้งในตวัพระราชวงัไดอ้ย่างลงตวั โดยเจา้มหาชีวิตศรีสว่าง

วงศ ์ประทบัอยู่ท่ีพระราชวงัหลวงพระบางจวบจนส้ินพระชนม ์ต่อมาภายหลงัเปล่ียนระบอบการปกครองใน

ประเทศลาวเมื่อพ.ศ.2518 รฐับาลลาวไดใ้ชพ้ระราชวงัหลวงน้ีเป็นหอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง และเปิดท า

การมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519  จากน้ันน าชม วัดเชียงทอง วดัท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าโขงสรา้งในรชัสมยัพระเจา้

ไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซ่ึงวดัเชียงทองไดร้บัการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรี

สวา่งวงศ ์และเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ย ชมพระอุโบสถ ท่ีมีศิลปะแบบลา้นชา้ง 

หลังคาแอ่นโคง้ลาดต า่ ซอ้นกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าท่ีอยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถา้เป็นคน

สามญัสรา้งจะมี 1 – 7 ช่อเท่าน้ัน ชมพระพุทธรูปปางหา้มสมุทรในอปูมงู ดา้งขา้งพระอุโบสถ ชมวิหารพระ

มา่นท่ีประดิษฐานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดบักระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ 

( โรง-เมี้ ยนโกศ ) ออกแบบโดยเจา้มณีวงศ์ แกะสลกัโดยช่างเพ้ียตนั ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลกัไม้

จ านวนมากท่ีเก็บมาไวจ้ากวดัรา้งต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนังดา้นนอกแกะสลกัเร่ืองราวของรามเกียรต์ิแต่

เดิมลงลกัปิดทองไวแ้ต่เมื่อมีการบรูณะใหมไ่ดม้ีการทาสีทองทบัลงไป      

กลางวนั         บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

                     จากน้ัน ชมการทอผา้ทอมือแบบโบราณ ท่ี หมู่บา้นผานม ท่ีปัจจุบนัหาชมไดย้าก การทอผา้โดยใชก่ี้กระตุก

เป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผา้เน้ือดี และเลือกซ้ือเคร่ืองเงินแท้ๆ  จากรา้นเคร่ืองเงินคุณภาพสูง ซ่ึง

เจา้ของรา้นเป็นทายาทของช่างตีเงินในราชส านักลา้นชา้ง  จากน้ันน าท่านสู่ วดัป่าโพนเพา เป็นวดัเล็กๆ ท่ี

สรา้งขึ้ นโดยพระอาจารยส์ายสมุทร มีศาสนสถานส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขา จุดเด่นท่ีน่าชมอยู่ท่ีสนัติเจดีย์

บนยอดเนิน สรา้งขึ้ นใน ปีพ.ศ. 2531 ลกัษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ ภายนอกชั้นบนทาสีทอง ส่วนชั้น

ล่างเป็นโถงทรงเหล่ียมรอบๆ พระธาตุ มีหน้าต่างแกะสลกัเล่าเร่ืองพุทธประวติั ภายในแบ่งเ ป็น 4 ชั้น แต่

ละชั้นจะประดับภาพฝาผนังเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั นรก-สวรรค ์และพุทธศาสนสถาน ท่ีส าคญัๆ หลายแห่ง

ทัว่โลก บริเวณระเบียงชั้นสอง สามารถมองเห็นทิวทศัน์เมืองหลวงพระบางไดก้วา้งไกล ตั้งแต่สนามบิน ตัว

เมือง สะพานเหล็ก แม่น ้าคาน พระธาตุพูสีและเทือกเขาท่ีโอบล้อมดา้นหลัง มีประตูทางเขา้ทั้งส่ีทิศ  น า

ท่านขึ้ นสู่ เขาพูสี ขึ้ นบันได 328 ขั้น เชิญนมสัการธาตุพูสี เจดียธ์าตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  

ตลอดทางข้ึนท่านจะไดร้บัความกล่ินหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ดอกไมป้ระจ าชาติลาว เมื่อท่าน
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ถึงยอดใหท่้านนมัสการองค์ธาตุ ซ่ึงสรา้งในสมัยพระเจา้อนุรุท เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรง

ดอกบัว อยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส าริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระ

อาทิตยย์ามอสัดง วิวทิวทศัน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

เย็น อิสระอาหารม้ือเยน็ตามอธัยาศยั (ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารที่ตลาดค า่ ตดิกบัเขาพูสีได)้ 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

พกัที่  โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (4 ดาว) 

วนัที่สาม        หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 เช็คเอา้ทห์อ้งพกั   ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานหลวงพระบาง 

07.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV633  

09.20 น. กลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ... 

 

อตัราค่าบริการ  ขั้นต  า่ 2 ทา่น (ราคาน้ีใชไ้ดถึ้ง 30 กนัยายน 2561) 

โรงแรม ผูใ้หญ่/ท่าน  พกัเดี่ยว/ท่าน 

โรงแรมเมืองทอง 10,999 5,000 

หมายเหต ุ: ราคาน้ีใชไ้ม่ไดช่้วงเทศกาล กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง 

**กรณีผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินลาว กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ  

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

 ค่ายานพาหนะตามรายการท่ีระบุในรายการ  

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 Driver cum guide 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าขา้วเหนียวส าหรบัใส่บาตร 

  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และมินิบาร ์

  ค่าอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  อตัราค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากค่าเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัเพิ่มข้ึน 

  ค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม ) 

  ค่าทิป คนขบัรถ  
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***บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม แตค่งรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
(ราคาดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัคา่เงินบาทและคา่น า้มนัเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใชใ้นการเดินทาง ของผูถื้อหนงัสอืเดินทางไทย  

           1.หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน  

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

การจอง ช าระยอดเตม็ภายใน 2 วนัหลงัจากท าการจอง  

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี** 

 

หมายเหต ุ นักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางสญัชาติไทย ไมต่อ้งด าเนินการท าวีซ่า แต่ยงัคงใชห้นังสือเดินทางท่ีมีอายุไม่

ต า่กว่า 6 เดือนในการเดินทางเพ่ือใชใ้นการแจง้เขา้-ออกประเทศเช่นเดิม ส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

สามารถท าวีซ่าไดท่ี้ กรุงเทพฯ หรือท าวีซ่าดว้ยตนเองไดท่ี้หนา้ด่าน 
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