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บริษทั ชยัทวัร ์จ ำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

หลวงพระบำง ลอ่งโขงสูถ่  ำติง่ 
ล่องโขงสู่ถ  ำติ่ง พระธำตุพูสี ตลำดค่ ำ พิพิธภัณฑ์พระรำชวังเจ้ำฟ้ำมหำชีวิต 

เดินทำง : ศุกรท์ี่ 26 – อำทิตย์ที่ 28 กรกฎำคม 2562 ( 3 วัน 2 คืน) 

          ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
 

 

หลวงพระบำง  เมืองมรดกโลกทำงวฒันธรรมที่ยังมีลมหำยใจ 

วดัเชยีงทอง  อญัมณีแห่งสถำปัตยกรรมลำว 

พระธำตพุสู ี เจดีย์ศักดิสิ์ทธิ์ใจกลำงเมืองหลวงพระบำง 

นัง่เรอืลอ่งแมน่  ำโขงสูถ่  ำติง่ ชมวิวสองฟำกฝัง่   
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 01.) วันแรกของกำรเดินทำง    กรุงเทพฯ–หลวงพระบำง   
 

06.30 น. พร้อมกันที ่สนามสวุรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai Smile  (Row D) ประต ู2  
เจ้าหน้าที่ชัยทวัร์คอยให้การต้อนรับ  
08.45 น.  ออกเดินทางสู่หลวงพระบางโดยเที่ยวบินที ่ WE 576 ( 1.35 ชม.) 
10.20 น. ถงึ สนามบินหลวงพระบาง น าท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ 

อาหารกลางวันท่ีรา้น ปาหห้วยมไีช              

น าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังเจ้าฟ้ามหาชีวิต (The Royal Palace) เดิมเคยเป็นพระราชวังหลวงพระบาง สร้างขึ้น                          
เมื่อปี พ.ศ.2447 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ลักษณะเป็นศิลปะแบบลาวผสมฝร่ังเศส มีแผนผังเป็นรูปกากบาท               
และสร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น  น าชม หอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูป
ประทับยืน ปางประทานอภัย หรือเรียกว่าปางห้ามสมุทร เป็นศิลปะสมัยขอมหลังบายน มีน้ าหนักประมาณ 54 กิโลกรัม 
ประกอบด้วยทองค า 90 เปอร์เซ็นต์ ในหอพระนี้ยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักจากศิลา และกลองโบราณอยู่ด้วย  
น าชม วัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong) เป็นวัดที่ส าคัญและสวยงามที่สุด จนนักโบราณคดียกย่องว่า วัดเชียงทองเป็นดั่ง “อัญ
มณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาว”  โดยช่างสกุลล้านช้าง วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ส่ิงที่เป็น
จุดเด่นของวัดคือ  สิม หรือ โบสถ์ ท่ีมีโครงสร้างคล้ายโบสถ์ล้านนา มีหลังคาลดหล่ันกันลงมาเป็นชั้นๆ เกือบถึงพื้น                มอง
ด้านหน้าโบสถ์จะมีรูปทรงคล้ายนกเหยี่ยว (ฮุ้ง) สยายปีกขณะร่อนลงและกางปีกแตะพื้น  หน้าบันตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิด
ทองสวยงามมาก  น าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาพูสี  สักการะ พระธาตุพูสี (Phousi) ที่มีความสูง 150 เมตร มีบันไดทางขึ้น 328 ขั้น สอง
ข้างร่มรื่นไปด้วยต้นจ าปาลาว หรือ ล่ันทม  ด้านบนเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมสี มีลักษณะเป็นรูปทรงดอกบัวส่ีเหล่ียมทาสีทอง
ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียม ยอดประดับด้วย เศวตฉัตรทองส าริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร บริเวณนี้นับเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
หลวงพระบางที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง   เดินชม ตลาดค ่า (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นเริ่ม 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม มีชาว
ลาวพื้นเมืองน าสินค้าพื้นเมืองมาจ าหน่าย  
อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้าถุง ผ้าซิ่น ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ 

อาหารค่ าที่โรงแรม  พร้อมร่วมพธิีบายศรีสู่ขวัญ 

ที่พัก   THE GRAND LUANG PRABANG HOTEL  (5*)  หรือเทียบเท่า  (พัก 2 คืน) / หรือเทียบเท่า 

 

 
 
 
 
 

 02.) วันที่สองของกำรเดินทำง    ล่องโขงสู่ถ  ำติ่ง–น  ำตกตำดกวำงซี  

อาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทางสู่ หมู่บ้านซ่างไห (Ban Xang Hai) ชมการต้มเหล้าขาวแบบโบราณ และการท ากระแช่ จากนั้นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง 
อาทิ  ผ้าพันคอ ผ้าทอมือต่างๆ สมควรแก่เวลาน าท่าน ลงเรือล่องแม่น ่าโขงสู่ถ ่าติ ง ซึ่งเป็นถ้ าอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ าโขง ภายใน
ถ้ าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองค า นาค เงิน แต่ในปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้นับหมื่นองค์เท่านั้น ในสมัยโบราณ
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กษัตริย์ลาวต้องเสด็จไปนมัสการในวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงาม ส่วนฝ่ังตรงข้ามกับถ้ าติ่งมีแม่น้ าอูไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ าโขงท าให้เกิดแม่น้ าสองสี จากนั้นนั่งเรือกลับสู่ฝ่ัง 

อาหารกลางวันท่ีรา้นต าหนักลาว 

ออกเดินทางไปชม น ่าตกตาดกวางซี (Kuang Si Waterfall)  เป็นน้ าตกที่สวยที่สุดทางตอนเหนือของลาว ไหลลดหล่ันกันลงมา
ตามหน้าผา ก่อนจะกลับเข้าเมืองแวะชมผ้าทอพ้ืนเมอืงของชาวไทล้ือที่ บ้านผานม (Pha Nom) ชุมชนชาวไทล้ือ ตามต านานกลา่ว
ว่า เจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาล้านช้างได้สู่ขอเจ้านางผมหอมธิดาของกษัตริย์เมืองเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา มาเป็นพระชายา และมี
ข้าทาสบริวารติดตามมารับใช้ ต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้ยกเลิกระบอบกษัตริย์ ชาวไทล้ือเหล่านี้จึงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านผา
นม และมีอาชีพในการทอผ้าสืบทอดเรื่อยมา ซึ่งที่บ้านผานมนี้จะมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ  

อาหารค่ าที่ร้าน (พิเศษ...อาหารฝรั่งเศส)  

ที่พัก   
 
         

 

 

 
 
 
 
 

 03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง                     หลวงพระบำง–กรุงเทพฯ        
 

05.30 น. เชิญชวนทุกท่านสวมเส้ือสีขาวและห่มสไบไปร่วม ท่าบุญตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพบรรยากาศอัน             
น่าประทับใจของชาวลาว ท่ีทุกเช้าจะมานั่งเรียงรายเป็นแถวยาว เพื่อรอตักบาตรแก่พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ  นับร้อยรูป 
ที่ออกเดินบิณฑบาต นับเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น หากท่านใดได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่
แห่งนี้แล้ว ไม่ควรพลาดที่จะต้องร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียวนี้ด้วยเป็นอย่างยิ่ง   
จากนั้นน าท่านชมวิถีชีวิตยามเช้า ณ ตลาดเช้า ซึ่งมีอาหารพื้นเมืองอาทิ  ข้าวจี่  ไส้อั่ว  คั่วหมี่ ท่ีมาวางขายให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรส   
น าท่านกลับท่ีพัก ... 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่ สนามบินหลวงพระบาง 
11.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  WE 577  (1.35 ชม.) 
12.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   
 

หมายเหตุ   ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสมของหมู่คณะ 
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อตัรำคำ่บรกิำร          

ท่านละ            26,900.- บาท   
พักเด่ียวเพิ่ม     4,000.- บาท    

อตัรำนี รวม     

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทศันาจร (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบิน Thai Smile   

2. ที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ  (ห้องละ 2 ท่าน) 

3. อาหารจดัเล้ียงทุกมื้อตามรายการ  ( พิเศษ อาหารฝรั่งเศส 1 มื้อ) 

4. รถตู้ ปรับอากาศพร้อมคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 

5. ค่าภาษีสนามบิน และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไมเ่กิน  20 กิโลกรัม) 

6.  ทุนประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 50,000 บาท 
-  ผู้เอาประกันอายุเกิน  75  ปี ความคุ้มครองลดเหลือ 50 %  

7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  และผู้น าทวัรจ์ากชัยทัวร์    

อตัรำนี ไมร่วม     

1. ข้าวเหนียวตักบาตร (กระติบละ 100 บาท) 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิ  ค่าโทรศพัท์  ค่าซักรีด และคา่มินิบาร์  
 

หลกัฐำนกำรเดนิทำง   

                           หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใชง้านไมต่่ ากว่า 6 เดือน  เหลือหน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

 
 
 
 

 

ส ำรองกำรเดนิทำง  :  เหมยีว  /  ไปร์ท  :  โทร. 0 2212 8431 ต่อ 122 , 124    

                Line ID: @chaitour  E-mail : outbound@chaitour.co.th  โทรสำร. 0 2211 0119   
   

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 

 
www.chaitour.co.th 


