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

หลวงพระบำง ลอ่งโขงสูถ่  ำติง่ 
วัดเชียงทอง พระธำตุพูสี ตลำดค่ ำ พิพิธภัณฑ์พระรำชวังเจ้ำฟ้ำมหำชีวิต 

เดินทำง : ศุกรท์ี่ 8 – อำทิตยท์ี่ 10 พฤศจิกำยน 2562 ( 3 วัน 2 คืน) 

          ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
 

 

หลวงพระบำง  เมืองมรดกโลกทำงวฒันธรรมที่ยังมีลมหำยใจ 

วดัเชยีงทอง  อญัมณีแห่งสถำปัตยกรรมลำว 

พระธำตพุสู ี เจดีย์ศักดิสิ์ทธิ์ใจกลำงเมืองหลวงพระบำง 

นัง่เรอืลอ่งแมน่  ำโขงสูถ่  ำติง่ ชมวิวสองฟำกฝัง่   
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 01.) วันแรกของกำรเดินทำง     กรุงเทพฯ–หลวงพระบำง   
 

06.30 น. พร้อมกนัทีส่นามสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์ สายการบนิ Thai Smile ( Row E ) ประต ู2  
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับ  
08.45 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  WE 576 ( 1.35 ชม. / Hot Meal) 
10.20 น. ถงึสนามบนิหลวงพระบาง น าทา่นขึน้รถตู้ปรับอากาศ       
น าชมวัดวิชุนราช ( Visounnarath Temple ) วดัที่เกา่แก่ที่สดุในหลวงพระบาง  มีเอกลกัษณ์ที่องค์พระธาตเุป็นรูปทรงกลมคว า่ 
หรือชาวลาวเรียกวา่ พระธาตหุมากโม ท่ีสร้างโดยพระมเหสขีองพระเจ้าวิชนุราช เปรียบได้กบัพลงัสตรีชาวลาว  สว่นวดัวชินุ สร้าง
ขึน้เมื่อปีค.ศ.1515 ในสมยัพระเจ้าวชินุราช  พระอโุบสถแบบสร้างสบิสองปันนา  บานประตไูม้มกีารแกะสลกัอยา่งสวยงาม   
 

อาหารกลางวนัท่ีร้าน               
 

น าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังเจ้าฟ้ามหาชีวิต (The Royal Palace) เดิมเคยเป็นพระราชวังหลวงพระบาง สร้างขึน้                          
เมื่อปี พ.ศ.2447 เพื่อเป็นท่ีประทบัของเจ้ามหาชีวิตศรีสวา่งวงศ์ ลกัษณะเป็นศิลปะแบบลาวผสมฝร่ังเศส มีแผนผงัเป็นรูปกากบาท               
และสร้างฐานซ้อนกนัหลายชัน้  น าชม หอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูป
ประทับยืน ปางประทานอภัย หรือเรียกว่าปางห้ามสมุทร เป็นศิลปะสมัยขอมหลังบายน มีน า้หนักประมาณ 54 กิโลกรัม 
ประกอบด้วยทองค า 90 เปอร์เซ็นต์ ในหอพระนีย้งัมีพระพทุธรูปนาคปรกสลกัจากศิลา และกลองโบราณอยูด้่วย  
สกัการะ พระธาตุพูสี (Phousi) ที่มีความสงู 150 เมตร มีบนัไดทางขึน้ 328 ขัน้ สองข้างร่มร่ืนไปด้วยต้นจ าปาลาว หรือ ลัน่ทม  
ด้านบนเป็นที่ตัง้ของพระธาตุจอมสี มีลกัษณะเป็นรูปทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองตัง้อยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ยอดประดับด้วย  
เศวตฉตัรทองส าริด 7 ชัน้ สูงประมาณ 21 เมตร บริเวณนีน้บัเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ของเมืองหลวงพระบางที่สวยที่สดุอีกแห่งหนึ่ง    
เดินชม ตลาดค ่า (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นเร่ิม 5 โมงเย็นถึง 4 ทุม่ มีชาวลาวพืน้เมืองน าสนิค้าพืน้เมืองมาจ าหนา่ย  
อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้าถงุ ผ้าซิ่น ให้ทา่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ 

อาหารค า่ที่ร้าน  

ที่พกั    PULLMAN LUANG PRABANG (5*)  หรือเทียบเทา่  (พกั 2 คืน)  
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 02.) วันที่สองของกำรเดินทำง    ล่องโขงสู่ถ  ำติ่ง–น  ำตกตำดกวำงซี  

อาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทางสูห่มู่บ้านทอผ้าพืน้เมืองของชาวไทลือ้ที่ บ้านผานม (Pha Nom) ชุมชนชาวไทลือ้ ตามต านานกลา่วว่า เจ้ามหาชีวิตแห่ง
อาณาล้านช้างได้สูข่อเจ้านางผมหอมธิดาของกษัตริย์เมืองเชียงรุ้ง หรือสบิสองปันนา มาเป็นพระชายา และมีข้าทาสบริวารติดตาม
มารับใช้ ตอ่มาอาณาจกัรล้านช้างได้ยกเลกิระบอบกษัตริย์ ชาวไทลือ้เหลา่นีจ้ึงมาตัง้บ้านเรือนอยู่ที่บ้านผานม และมีอาชีพในการ
ทอผ้าสบืทอดเร่ือยมา ซึง่ที่บ้านผานมนีจ้ะมีผลติภณัฑ์ผ้าทอมากมายให้ทา่นได้เลอืกซือ้อยา่งจใุจ 
น าชมหมู่บ้านซ่างไห (Ban Xang Hai) ชมการต้มเหล้าขาวแบบโบราณ และการท ากระแช่ จากนัน้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง อาทิ  
ผ้าพนัคอ ผ้าทอมือตา่งๆ สมควรแก่เวลาน าทา่น ลงเรือล่องแม่น า้โขงสู่ถ า้ติ่ง ซึง่เป็นถ า้อยูบ่นหน้าผาริมแม่น า้โขง ภายในถ า้เคย
เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปทองค า นาค เงิน แตใ่นปัจจบุนัเหลอืแตพ่ระพทุธรูปไม้นบัหมื่นองค์เทา่นัน้ ในสมยัโบราณกษัตริย์ลาว
ต้องเสด็จไปนมสัการในวนัสงกรานต์ ซึง่ถือเป็นประเพณีอนัดีงาม สว่นฝ่ังตรงข้ามกบัถ า้ติ่งมีแม่น า้อไูหลมาบรรจบกบัแม่น า้โขงท า
ให้เกิดแมน่ า้สองสี จากนัน้นัง่เรือกลบัสูฝ่ั่ง 

อาหารกลางวนัท่ี 

น าชม วัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong) เป็นวดัที่ส าคญัและสวยงามที่สดุ จนนกัโบราณคดียกยอ่งวา่ วดัเชียงทองเป็นดัง่ “อัญ
มณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาว”  โดยช่างสกลุล้านช้าง วดัแหง่นีย้งัเป็นวดัเก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สิง่ทีเ่ป็น
จดุเดน่ของวดัคือ  สมิ หรือ โบสถ์ ท่ีมีโครงสร้างคล้ายโบสถ์ล้านนา มีหลงัคาลดหลัน่กนัลงมาเป็นชัน้ๆ เกือบถึงพืน้                มอง
ด้านหน้าโบสถ์จะมีรูปทรงคล้ายนกเหยี่ยว (ฮุ้ ง) สยายปีกขณะร่อนลงและกางปีกแตะพืน้  หน้าบนัตกแตง่ด้วยไม้ฉลลุายลงรักปิด
ทองสวยงามมาก   เดินทางไปชม น า้ตกตาดกวางซ ี(Kuang Si Waterfall)  เป็นน า้ตกที่สวยที่สดุทางตอนเหนือของลาว ไหล
ลดหลัน่กนัลงมาตามหน้าผาอยา่งสวยงาม  

อาหารค า่ทีร้่าน   

ที่พกั     PULLMAN LUANG PRABANG 
 

         

 

 

 
 
 
 

 03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง                     หลวงพระบำง–กรุงเทพฯ        
 

05.30 น. เชิญชวนทุกท่านสวมเสือ้สีขาวและห่มสไบไปร่วม ท าบุญตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพบรรยากาศอนั             
นา่ประทบัใจของชาวลาว ท่ีทกุเช้าจะมานัง่เรียงรายเป็นแถวยาว เพื่อรอตกับาตรแก่พระสงฆ์และสามเณรจากวดัต่างๆ  นบัร้อยรูป 
ที่ออกเดินบิณฑบาต นบัเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบตัิเป็นประจ าทกุวนั เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น หากท่านใดได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่
แหง่นีแ้ล้ว ไมค่วรพลาดที่จะต้องร่วมพิธีตกับาตรข้าวเหนียวนีด้้วยเป็นอยา่งยิ่ง 
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จากนัน้น าทา่นชมวิถีชีวิตยามเช้า ณ ตลาดเช้า ซึง่มีอาหารพืน้เมืองอาทิ  ข้าวจ่ี  ไส้อัว่  คัว่หมี่ ท่ีมาวางขายให้ทา่นได้ลองลิม้ชิมรส   
น าทา่นกลบัท่ีพกั ... 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
 

น าทา่นสู ่สนามบินหลวงพระบาง 
11.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  WE 577  (1.35 ชม. / Hot Meal) 
12.55 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ   
 
หมายเหตุ   ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสมของหมูค่ณะ 

 

อตัรำคำ่บรกิำร          

ท่านละ            29,900.- บาท    
พกัเด่ียวเพ่ิม     6,200.- บาท    

อตัรำนี รวม     

1. ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบิน Thai Smile   

2. ที่พกัตามที่ระบไุว้ในรายการ  5*  (ห้องละ 2 ทา่น) 

3. อาหารจดัเลีย้งทกุมือ้ตามรายการ  ( พิเศษอาหารฝร่ังเศส 1 มือ้) 

4. รถตู้  ปรับอากาศพร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

5. คา่ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน  20 กิโลกรัม) 

6.  ทนุประกนัอบุตัิเหตทุา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 50,000 บาท 
-  ผู้ เอาประกนัอายเุกิน  75  ปี ความคุ้มครองลดเหลอื 50 %  

7. มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน  และผู้น าทวัร์จากชยัทวัร์    

อตัรำนี ไมร่วม     

1. ข้าวเหนียวตกับาตร (กระติบละ 100 บาท) 

2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ  คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด และคา่มินิบาร์  
 

หลกัฐำนกำรเดนิทำง   

                           หนงัสอืเดินทาง (Passport) มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  เหลอืหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 

 
 
 

 

ส ำรองกำรเดนิทำง  :  เหมยีว    :  โทร. 0 2212 8431 ต่อ 126 

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

จนัทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 

 
www.chaitour.co.th 


