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บริษท
ั ชัยทัวร์ จำกัด
โทร. 0 2212 8431 Line ID: @chaitour

หลวงพระบำง ล่องโขงสูถ
่ ำติง่
ล่องโขงสู่ถำติ่ง พระธำตุพูสี ตลำดค่ำ พิพิธภัณฑ์พระรำชวังเจ้ำฟ้ำมหำชีวิต
เดินทำง : ศุกร์ที่ 25 – อำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562 ( 3 วัน 2 คืน)

หลวงพระบำง เมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมที่ยังมีลมหำยใจ
วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถำปัตยกรรมลำว
พระธำตุพส
ู ี เจดีย์ศักดิส
์ ิทธิ์ใจกลำงเมืองหลวงพระบำง
นัง่ เรือล่องแม่นำโขงสูถ
่ ำติง่ ชมวิวสองฟำกฝัง่
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461

-201.) วันแรกของกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ–หลวงพระบำง

06.30 น. พร้ อมกันที่ สนามสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai Smile (Row D) ประตู 2
เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยให้ การต้ อนรับ
08.45 น. ออกเดินทางสูห่ ลวงพระบางโดยเที่ยวบินที่ WE 576 ( 1.35 ชม.)
10.20 น. ถึง สนามบินหลวงพระบาง นาท่านขึ ้นรถตู้ปรับอากาศ
อาหารกลางวันที่ร้าน
น าชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ พ ระราชวั ง เจ้ า ฟ้ ามหาชี วิ ต (The Royal Palace) เดิ ม เคยเป็ นพระราชวัง หลวงพระบาง สร้ างขึ น้
เมื่อปี พ.ศ.2447 เพื่อเป็ นที่ประทับของเจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ ลักษณะเป็ นศิลปะแบบลาวผสมฝรั่งเศส มีแผนผังเป็ นรู ปกากบาท
และสร้ างฐานซ้ อนกันหลายชัน้ ชม หอพระบาง เป็ นที่ประดิษฐานพระบางพระคูบ่ ้ านคูเ่ มืองหลวงพระบาง เป็ นพระพุทธรูปประทับ
ยืน ปางประทานอภัย หรื อเรี ยกว่าปางห้ ามสมุทร เป็ นศิลปะสมัยขอมหลังบายน มีน ้าหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ประกอบด้ วย
ทองคา 90 เปอร์ เซ็นต์ ในหอพระนี ้ยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักจากศิลา และกลองโบราณอยูด่ ้ วย
นาชม วัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong) เป็ นวัดที่สาคัญและสวยงามที่สดุ จนนักโบราณคดียกย่องว่า วัดเชีย งทองเป็ นดัง่ “อัญ
มณีแห่ งสถาปั ตยกรรมของลาว” โดยช่างสกุลล้ านช้ าง วัดแห่งนี ้ยังเป็ นวัดเก่าแก่ สร้ างในสมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช สิ่งที่เป็ น
จุดเด่นของวัดคือ สิม หรื อ โบสถ์ ที่มีโครงสร้ างคล้ ายโบสถ์ล้านนา มีหลังคาลดหลัน่ กันลงมาเป็ นชันๆ
้ เกือบถึงพื ้น
มอง
ด้ านหน้ าโบสถ์จะมีรูปทรงคล้ ายนกเหยี่ยว (ฮุ้ง) สยายปี กขณะร่ อนลงและกางปี กแตะพื ้น หน้ าบันตกแต่งด้ วยไม้ ฉลุลายลงรักปิ ด
ทองสวยงามมาก นาท่านขึ ้นสู่ ยอดเขาพูสี ชม พระธาตุพูสี (Phousi) ที่มีความสูง 150 เมตร มีบนั ไดทางขึ ้น 328 ขัน้ สองข้ างร่ ม
รื่ นไปด้ วยต้ นจาปาลาว หรื อ ลัน่ ทม ด้ านบนเป็ นที่ตงของพระธาตุ
ั้
จอมสี มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองตังอยู
้ ่บน
ฐานสี่เหลี่ยม ยอดประดับด้ วย เศวตฉัตรทองสาริ ด 7 ชัน้ สูงประมาณ 21 เมตร บริ เวณนี ้นับเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวง
พระบางที่สวยที่สดุ อีกแห่งหนึ่ง เดินชม ตลาดค่ า (Night Market) เป็ นถนนคนเดินตอนเย็นเริ่ ม 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม มีชาวลาว
พื ้นเมืองนาสินค้ าพื ้นเมืองมาจาหน่าย
อาทิ ผ้ าปั ก ผ้ าทอมือ ผ้ าถุง ผ้ าซิ่น ให้ ทา่ นเลือกซื ้ออย่างจุใจ
อาหารคา่ ที่ร้าน
ที่พกั LE PALIA JULINA HOTEL (5*) หรื อเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

02.) วันที่สองของกำรเดินทำง

ล่องโขงสู่ถำติ่ง–นำตกตำดกวำงซี

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่ หมู่บ้านซ่ างไห (Ban Xang Hai) ชมการต้ มเหล้ าขาวแบบโบราณ และการทากระแช่ จากนันเลื
้ อกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง
อาทิ ผ้ าพันคอ ผ้ าทอมือต่างๆ สมควรแก่เวลานาท่าน ลงเรือล่ องแม่ นา้ โขงสู่ถา้ ติ่ง ซึ่งเป็ นถ ้าอยู่บนหน้ าผาริ มแม่น ้าโขง ภายใน
ถ ้าเคยเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปทองคา นาค เงิน แต่ในปั จจุบนั เหลือแต่พระพุทธรู ปไม้ นบั หมื่นองค์ เท่านัน้ ในสมัยโบราณ

-3กษัตริ ย์ลาวต้ องเสด็จไปนมัสการในวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็ นประเพณีอนั ดีงาม ส่วนฝั่ งตรงข้ ามกับถ ้าติ่งมีแม่น ้าอูไหลมาบรรจบกับ
แม่น ้าโขงทาให้ เกิดแม่น ้าสองสี จากนันนั
้ ง่ เรื อกลับสูฝ่ ั่ ง
อาหารกลางวันที่ร้าน
ออกเดินทางไปชม นา้ ตกตาดกวางซี (Kuang Si Waterfall) เป็ นน ้าตกที่สวยที่สดุ ทางตอนเหนือของลาว ไหลลดหลัน่ กันลงมา
ตามหน้ าผา ก่อนจะกลับเข้ าเมืองแวะชมผ้ าทอพื ้นเมืองของชาวไทลื ้อที่ บ้ านผานม (Pha Nom) ชุมชนชาวไทลื ้อ ตามตานาน
กล่าวว่า เจ้ ามหาชีวิตแห่งอาณาล้ านช้ างได้ สขู่ อเจ้ านางผมหอมธิดาของกษัตริ ย์เมืองเชียงรุ้ ง หรื อสิบสองปั นนา มาเป็ นพระชายา
และมีข้าทาสบริ วารติดตามมารับใช้ ต่อมาอาณาจักรล้ านช้ างได้ ยกเลิกระบอบกษัตริ ย์ ชาวไทลื ้อเหล่านี ้จึงมาตังบ้
้ านเรื อนอยูท่ ี่บ้าน
ผานม และมีอาชีพในการทอผ้ าสืบทอดเรื่ อยมา ซึง่ ที่บ้านผานมนี ้จะมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอมากมายให้ ทา่ นได้ เลื อกซื ้ออย่างจุใจ
อาหารคา่ ที่ร้าน (พิเศษ...อาหารฝรั่งเศส)
ที่พกั

03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง

หลวงพระบำง–กรุงเทพฯ

05.30 น. เชิญชวนทุกท่านสวมเสื ้อสีขาวและห่มสไบไปร่ วม ทาบุญตักบาตรข้ าวเหนียว ซึ่งท่านจะได้ เห็นภาพบรรยากาศอัน
น่าประทับใจของชาวลาว ที่ทกุ เช้ าจะมานัง่ เรี ยงรายเป็ นแถวยาว เพื่อรอตักบาตรแก่พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ นับร้ อยรู ป
ที่ออกเดินบิณฑบาต นับเป็ นวิถีชีวิตที่ปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกวัน เป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่น หากท่านใดได้ มีโอกาสมาเยือนสถานที่
แห่งนี ้แล้ ว ไม่ควรพลาดที่จะต้ องร่วมพิธีตกั บาตรข้ าวเหนียวนี ้ด้ วยเป็ นอย่างยิ่ง
จากนันน
้ าท่านชมวิถีชีวิตยามเช้ า ณ ตลาดเช้ า ซึง่ มีอาหารพื ้นเมืองอาทิ ข้ าวจี่ ไส้ อวั่ คัว่ หมี่ ที่มาวางขายให้ ทา่ นได้ ลองลิ ้มชิมรส
นาท่านกลับที่พกั ...
อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสู่ สนามบินหลวงพระบาง
11.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ WE 577 (1.35 ชม.)
12.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามเหตุการณ์และความเหมาะสมของหมูค่ ณะ
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ท่านละ
29,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500.- บาท

อัตรำนีรวม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร โดยสายการบิน Thai Smile
2. ที่พกั ตามที่ระบุไว้ ในรายการ (ห้ องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี ้ยงทุกมื ้อตามรายการ
4. รถตู้ ปรับอากาศพร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
5. ค่าภาษี สนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
6. ทุนประกันอุบตั ิเหตุทา่ นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 50,000 บาท
- ผู้เอาประกันอายุเกิน 75 ปี ความคุ้มครองลดเหลือ 50 %
7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และผู้นาทัวร์ จากชัยทัวร์
อัตรำนีไม่รวม
1. ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 %
2. ข้ าวเหนียวตักบาตร (กระติบละ 100 บาท)
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่ามินิบาร์
หลักฐำนกำรเดินทำง
 หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน เหลือหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า

สำรองกำรเดินทำง :

เหมียว / ไปร์ท : โทร. 0 2212 8431 ต่อ 122 , 124

Line ID: @chaitour E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

โทรสำร. 0 2211 0119

