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         เชยีงใหม-่หลวงพระบาง-วงัเวยีง-เวยีงจนัทน–์หนองคาย-อุดร-เชยีงใหม ่

 2 คนื 3 วนั 

 หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພຣະບາງ) เป็นเมอืงเกา่ของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยูท่างภาคเหนือ

ของประเทศ ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขงและแมน่ ้าคาน ซึง่ไหลมาบรรจบกนับรเิวณนัน้เรยีกวา่ ปากคาน เป็นเมอืงที่

องคก์ารยเูนสโกไดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย หลวงพระบางเป็นเมอืงเกา่แกเ่ป็นราชธานีแหง่แรกของอาณาจักร

ลา้นชา้ง สมัยแรกเริม่สถาปนาอาณาจักรลา้นชา้ง แตเ่ดมิมชีือ่วา่ "เมอืงซวา" (ออกเสยีงวา่ ซวั) และเมือ่พ.ศ. 1300 

ขนุลอซึง่ถอืเป็นปฐมกษัตรยิล์าวไดท้รงตัง้เมอืงซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรลา้นชา้งและไดเ้ปลีย่นชือ่เมอืงใหมเ่ป็น 

"เชยีงทอง" 

หลวงพระบางไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกดว้ยเหตุผล คอื มวัีดวาอารามเกา่แกม่ากมาย มี

บา้นเรอืนอันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิน ้าโขงและน ้าคาน ซึง่ไหลบรรจบกนัทา่มกลางธรรมชาตอิันงดงาม และ 

 

ชาวหลวงพระบางมบีคุลกิทีย่ ิม้แยม้แจม่ใส เป็นมติร และมขีนบธรรมเนียมประเพณีทีง่ดงาม ในขณะทีแ่หลง่มรดกโลก

แหง่อืน่อาจไดข้ึน้ทะเบยีนอยา่งจ าเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาต ิ แตห่ลวงพระบางทัง้เมอืงไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกของมวลมนุษยชาตเิมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2538 และยังไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับ

การปกปักรกัษาทีด่ทีีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

วงัเวยีง(ลาว: ວັງວຽງ)  เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วในแขวงเวยีงจันทน ์ประเทศลาว ห่างจากนครหลวงเวยีงจันทน ์

ประมาณ 160 กโิลเมตร ไดฉ้ายาว่า เมอืงกุย้หลนิแหง่เมอืงลาว โดยมจีดุเดน่ทีพ่ืน้ทีภ่มูปิระเทศรอบเมอืงเป็นคาสต ์

เป็นทีร่าบระหวา่งภูเขาหนิปนู ป่าไมส้มบรูณ์ 

เวยีงจนัทน ์(ลาว: ວຽງຈັນ) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศลาว อยูใ่นลุม่แมน่ ้าโขง แบง่การ 

ปกครองออกเป็น 9 เมอืง  เวยีงจันทนเ์ป็นทีรู่จ้ักจากการเป็นทีต่ัง้ของพระธาตหุลวง อนุสรณ์สถานแห่งชาตลิาวทีส่ า 
คัญทีส่ดุ ซึง่เป็นทีรู่จ้ักในฐานะสญัลักษณ์ประจ าชาตแิละศาสนาพุทธในประเทศลาว บรเิวณนีเ้ป็นทีต่ัง้ของวัดส าคัญ
หลาย ๆ แหง่ เชน่หอพระแกว้ ซึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานของพระแกว้มรกต 

ก าหนดการเดนิทาง   ครบ 8 ทา่นเดนิทางทนัท ี                                      

 

 

13.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิเชยีงใหม ่เคานเ์ตอร ์สายการบนิลาว  ( สายการบนิปิดรบัเชคอนิ 45 

นาทกีอ่นเวลาเครือ่งออก โปรดไปกอ่นเวลาดว้ย)   

15.15 น.    ออกเดนิทางสู ่หลวงพระบาง โดยสายการบนิ ลาว เทีย่วบนิที ่QV 636 

16.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิหลวงพระบาง รับประทานอาหารกลางวัน  

  เมอืงหลวงพระบาง อดตีราชธานีของอาณาจักรลา้นชา้งเกอืบ 200 ปีเดมิชือ่ นครศรสีตันาคนหตุ 

ปัจจบุันเป็น 1 ใน 17 แขวงของประเทศลาว  

หลังจากนัน้ น าทา่นสกัการะ  พระธาตพูุส ีทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูถงึ 150 เมตร ใจกลางของหลวงพระ

บาง พระธาตอุงคน์ีเ้ป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ใครก็ตามทีม่าเยอืนเมอืงน้ีจะตอ้งขึน้ไปบชูาพระธาต ุ ถา้

ไมไ่ดข้ึน้ไปบชูา ก็เหมอืนมาไมถ่งึเมอืงหลวงพระบาง โดยทา่นตอ้งเดนิขึน้บันไดเดนิขึน้บันได 328 ขัน้ 

ขึน้สูพู่ส ี ตลอดทางทีข่ ึน้นัน้ ทา่นจะไมผ่ดิหวังเพราะสองขา้งทางรม่รืน่และหอมอบอวลไปดว้ย ดงดอก

จ าปาลาวหลากสสีนั  ทวิทัศนท์ีม่องจากยอดพูสลีงมานัน้คอืภาพพานอรมาของราชธานีเกา่แก ่ รมิล า

น ้ากวา้งยาวสดุสายตา  ลอ้มรอบดว้ยทวิเขาสลับซบัซอ้นสมกบันามทีว่า่ “บา้นผาเมอืงพู อูอ่ารย

ธรรมลา้นชา้ง” 

18.00 น. รบัประทานอาหาร 

 

 

 

 

วนัแรก :  เชยีงใหม–่หลวงพระบาง-พระธาตพุสู ี     (-/-/D) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95


 

ค า่   น าทกุทา่นลงเรอืลอ่งน ้าโขงทานอาหารเย็นชมอาทติยอ์ัสดงยามเย็น  

ทา่มกลางบรรยากาศสดุโรแมนตกิสองฝ่ังแมน่ ้าโขง บรกิารเบยีรไ์มอ่ ัน้ส าหรบัมือ้นี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชญิทา่นอสิระทีต่ลาดมดื (Night market)อกีครัง้หรอืจะไปพักผอ่นผับ(PUB) สไตล ์ลาว มใีหเ้ลอืก

หลายแหง่ คอื เมอืงซวัผับ เป็นผับเกา่แก ่ดัง้เดมิของเมอืงหลวงพระบาง เลน่เพลงไดท้ัง้เพลงเกา่  

เพลงโบราณของไทย หรอืจะเป็นเพลงวัยรุน่ปัจจบุนัไดเ้พราะมาก สนุกสนานกบัคนลาว เตน้บาสะลบ 

เหมาะกบัผูใ้หญ ่นอกจากนัน้ก็ยังมอีกีหลายผับ ฟาเรนไฮท ์/ ยบูาร ์/ สตารเ์บยีร ์/ กอไผ ่/ฟลูมนู / วัย

หวาน แบบ เลน่สด, เปิดเพลง เหมาะกบั วัยรุน่, ผูใ้หญ ่วัยคะนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา้น จะปิดประมาณ เทีย่งคนื แตท่ัง้น้ี ต ารวจทอ่งเทีย่ว จะคุม้ครองนักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศถงึเวลา

23.00 น.เทา่นัน้ ถา้เลยเวลานี้ไป ใหร้ับผดิชอบตัวเอง มว่นซืน่กนัไดก้อ่นอ าลาเมอืงหลวงพระบาง 

 หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก   

 

 

 

04.30 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้ รว่มท าบญุตกับาตรขา้วเหนยีว ร่วมกบัชาวเมอืงหลวงพระบางทีเ่ป็นประเพณีมาแต่

ดั่งเดมิ โดยสะทอ้นถงึชวีติของสงัคมอันสงบสขุความเลือ่มใสศรัทธาทีม่ตีอ่พระพุทธศาสนาทีห่ยั่งรากลกึ 

 ลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้งโดยมพีระสงฆนั์บรอ้ยๆรปูเดนิบณิฑบาตเป็นแถวยาวไปตามเสน้ทาง 

วนัทีส่อง ตกับาตรขา้วเหนยีว-ตลาดเชา้-วดัวชุินราช–วดัเชยีงทอง-พระราชวงัหลวง  (B/L/D) 

 

 



 

หนา้วัด ถอืเป็นโอกาสดทีีท่า่นจะไดร้่วมท าบญุกบัพีน่อ้งชาวหลวง พระบาง  (ขา้วเหนียวใสบ่าตรชดุละ 

100 บาท ไมร่วมในคา่ทัวร ์บางทา่นก็ไมใ่สบ่าตรครับ ตามสะดวก) 

หลังจากนัน้ เดนิชม ตลาดเชา้ ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นตลาดสดใหท้่านเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืง

และชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหล่านักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน หรอืจะแวะ

ชมิกาแฟรา้นดัง ประชานยิม ก็ไดร้าคากนัเอง 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วชมวดัวชุินราช พระธาตหุมากโม เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงหลวงพระบาง สรา้งขึน้

เมือ่ พ.ศ. 2058 ในรัชสมยัพระเจา้วชิลุราชแหง่อาณาจักรลา้นชา้ง พอมาถงึปี พ.ศ. 2343 พวกโจรธง

ด าภายใตก้ารบังคับบัญชาของพวกฮอ่ ไดเ้ขา้มาโจมต ี จนวัดถกูท าลายไปสว่นหนึง่ จนมาถงึ พ.ศ. 

2441 จงึมกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่ ไดอ้ัญเชญิพระบางมาประดษิฐานในวัดแหง่น้ี เอกลักษณ์ของวัดนี้

เห็นไดจ้ากประตไูมท้ีม่กีารแกะสลกัอยา่งสวยงาม และมสีถาปัตยกรรมแบบขอมทีไ่ดแ้บบมาจาก

ปราสาทวัดภ ูแขวงจ าปาศักดิ ์ในเขตลาวภาคใต ้ดา้นในวัดมพีระพุทธรปูเกา่แก ่และศลิาจารกึรปูแบบ 

ตา่งๆ มเหสขีองพระเจา้วชินุราชไดช้กัน าใหม้กีารสรา้งพระธาตขุึน้ซึง่ตา่งจากพระธาตอุืน่ๆ เพราะเป็น

รปูทรงกลมตัดครึง่ มองเหมอืนแตงโมจงึเรยีกวา่พระธาตหุมากโม (ธาตปุะทมุ) ตอ่มา พ.ศ. 2485 วัดนี้

จงึไดเ้ป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับเก็บรักษาพระพุทธรปูและวัตถโุบราณจ านวนมาก 

 น าชม พระราชวงัหลวง ของเจา้มหาชวีติลาว ที ่พระราชวงัเจา้ชวีติ (Royal Palace Museum) 

สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1904 กอ่นทีเ่จา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศจ์ะขึน้ครองราชยส์มบตั ิ1 ปี ไดร้ับการออกแบบ 

โดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส เป็นอาคารชัน้เดยีวยกพืน้สงูแบบฝรั่งเศส แตม่กีารผสมผสานระหวา่งความ

เป็นฝรั่งเศสและลาวหลังคายอดปราสาทเป็นศลิปะลาวลา้นชา้งทีน้ี่จงึถกูเปรยีบเปรยวา่เป็น 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ลกัษณะของฝรั่งสวมชฎา เจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศป์ระทับอยูท่ีน้ี่จนสิน้พระชนมต์อ่มาเมือ่มกีาร

เปลีย่นแปลงการปกครองจงึถกูเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภัณฑวั์งเจา้มหาชวีติแทน และยังเป็นทีป่ระดษิฐาน 

พระบาง พระคูบ่า้นคูเ่มอืงอันศักดิส์ทิธิท์ีช่าวลาวเคารพสกัการะ พระบาง เป็นพระพุทธรปูปางประทับ

ยนืปางประทานอภัย ทัง้สองพระหัตถ ์หรอืปางหา้มสมทุร เป็นศลิปะสมยัขอมหลังบายน และในหอพระ

นีย้ังมพีระพุทธนาคปรก สลักศลิาอกีสีอ่งคแ์ละยังมกีลองโบราณอยูด่ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าชม วดัเชยีงทอง (Wat Xieng Thong)  ซึง่เป็นวัดหลวงคูเ่มอืงหลวงพระบาง ไดร้ับการยกยอ่ง

ใหเ้ป็นอัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมแหง่ลาว สดุยอดแหง่สถาปัตยกรรมลา้นชา้งทีส่รา้งความตืน่ตะลงึใน

ความงามใหแ้กผู่ม้าเยอืน คนแลว้คนเลา่ วัดเชยีงทองเป็นวัดเกา่แกก่วา่ 400 ปี ตัง้อยูบ่รเิวณหัวแหลม

ล าน ้าคาน ไหลมาบรรจบแมน่ ้าโขง โดยพระเจา้ชยัเชษฐาธริาชไดโ้ปรดสรา้งขึน้ ในปี 2102-2103 และ 

ไดร้ับการอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติ ศรสีวา่งวงศ ์และ เจา้ชวีติ ศรสีวา่งวัฒนา มากเป็นพเิศษ สิง่ทีเ่ดน่

ทีส่ดุในวัดคอื สมิ หรอืโบสถ ์ทีม่โีครงสรา้งคลา้ยโบสถล์า้นนา มหีลังคาลดหลั่นกนักนัมาเป็นชัน้ๆ 

เกอืบจะถงึพืน้ มองดา้นหนา้โบสถจ์ะมลีักษณะคลา้ยเหยีย่ว(ฮุง้) สยายปีกขณะรอ่นลงและกางปีกแตะ

พืน้  หนา้บันตกแตง่ดว้ยไมฉ้ลลุายลงรักปิดทอง ผนังโบสถโ์ดดเดน่ดว้ยลวดลายปิดทองฉลลุายลงพืน้

รักสดี า และยังมวีหิารเล็กๆ อกี 2 หลัง ทีต่กแตง่ดว้ยกระจกสบีนพืน้ชมพูสด งดงามบรสิทุธิแ์บบศลิปะ

ไรม้ายา และยังม ีโรงเมีย้นโกศ ในวัดทีอ่อกแบบโดยเจา้มณีวงศ ์แกะสลักและตกแตง่ลวดลายดว้ย

เรือ่งรามเกยีรติ ์เป็นฝีมอืแกะสลกัของชา่งหลวง เพีย้ตัน ศลิปินแหง่ชาตลิาว ทีง่ดงามดว้ย

องคป์ระกอบทางศลิปะ ใหอ้ารมณ์และความรูส้กึสดุทีจ่ะบรรยาย และเมือ่ไดช้มภาพแกะสลักบานประตู

รปูนางสดีาลยุไปนัน้ ก็ดรูอ้นแรงเหมอืนดังไฟทีด่พูวยพุ่งออกกมาจรงิๆ เป็นงานศลิปะชิน้เอกทีน่่าชม

เป็นอยา่งยิง่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ชมิสม้ต าหลวงพระบางเจา้ดัง   

(สม้ต าหลวงพระบางจะปรุงดว้ยน ้าปลารา้ตม้สุก ปรุงรสกับมะละกอฝานแบนไม่สับเหมือนสม้ต าลาว

ทั่วๆไป การันตคีวามอรอ่ย) 

 หลังอาหารน าทา่นเดนิทางไปยังสถานีรถไฟหลวงพระบาง 

13.50 น. ออกเดนิทางโดยรถไฟความเร็วปานกลาง(นักทอ่งเทีย่วมักเรยีกวา่ความเร็วสงู)สูเ่มอืงวังเวยีงดว้ย 

รถไฟขบวนลา้นชา้งEMUC81(บัตรโดยสารลกูคา้ไมส่ามารถระบเุลขทีน่ั่งไดเ้นื่องจากเป็นระบบRandom   

ทางบรษัิทฯตอ้งขออภัย หากทา่นไมไ่ดน่ั้งตดิกนั แตส่ามารถแลกกนัเองได ้ และกรณุาดแูลสมัภาระ

ของทา่นเองตลอดการเดนิทาง)โดยใชเ้สน้ทาง ดว่นพเิศษ หลวงพระบาง - วังเวยีง ระยะทาง 192  

ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง จากปรกตเิราเดนิทาง สู ่เมอืงวังเวยีง 3-3.5 ชัว่โมง น าทา่น

ลอดผา่นอโุมงค ์ภพูระซึง่เชือ่มระหวา่ง เมอืงโพนโฮง กบัเมอืงหนิเหบิ 

14.45 น.  เดนิทางถงึวังเวยีง  เมอืงเล็กๆหา่งจากเวยีงจันทน ์160 กม. เมอืงวังเวยีงเป็นเมอืงธรรมชาตสิวยสด

งดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิแมน่ ้าซองลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู มองเห็นสายน ้ากวา้ง

สลับกบัเนนิทราย โดยมเีทอืกเขาหนิปนูเป็นฉากหลัง วังเวยีงไดฉ้ายาวา่ กุย้หลนิแหง่เมอืงลาว 
แลว้น าทา่นไปชมบลูลากนู (Blue Lagoon) สระน า้จดืสมีรกต  เดมิทเีป็นสระทีเ่กดิขึน้ตาม

ธรรมชาต ิและมกีารขดุเพิม่เตมิขึน้มาอกีในภายหลัง ท าใหวั้งเวยีงมบีลลูากนูกระจายตัวอยูห่ลายมมุ

เมอืง สาเหตทุีน่ ้าในสระเป็นสฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตเชน่น้ี เป็นเพราะน ้าทีผ่ดุขึน้มาจากบาดาลม ี

แหลง่ก าเนดิมาจากภเูขาหนิปนูทีโ่อบลอ้มวังเวยีงเอาไว ้ซึง่ในหนิปมูแีคลเซยีมคารบ์อเนตซึง่ท าให ้

น ้าตกตะกอน จงึเหลอืเพยีงความใสบนผวิน ้าเทา่นัน้ หลังจากนัน้น าทา่นชม ถ า้ปคู า ชมหนิงอกหนิ 

ยอ้ย มพีระพทุธรปูปางไสยาสน ์ภายในถ ้ามดืไมม่ไีฟฟ้า รวมถงึเขา้ไปดปูคู า มรีะยะทางขึน้ถ ้า 

ประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชนั ใชเ้วลาประมาณ 10 นาทใีนการขึน้ถ ้าปคู า คนลาวเชือ่กนัวา่คน 

ทีเ่ขา้ไปภายในถ ้าปคู าแลว้เห็นปคู าถอืว่าโชคด ีหรอืมบีญุ เพราะนอ้ยคนทีจ่ะไดเ้ห็นปคู า จะไดเ้ห็น 

 

ก็ชว่งวันสงกรานตค์รบูาจะอันเชญิปคู าใหนั้กทอ่งเทีย่ว หรอืชาวบา้นไดเ้ห็น หลังจากนัน้สามวันก็จะน า

ปคู ากลับไปในถ ้าอยา่งเดมิ ปคู า ตัวโตเต็มทีจ่ะมสีเีหลอืงทอง แตถ่า้เป็นตัวนอ้ย กระดองจะเป็นสเีขยีว 

ขาจะยาวมสีสีม้ออกทอง ปัจจบุันจะไมค่อ่ยไดพ้บเห็นแลว้ 



 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร แลว้อสิสระชอ้ปป้ิงตลาดมดืเมอืงวงัเวยีงตามอัธยาศัย 

 หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ อรณุสวสัดิย์ามเชา้ตรู ่ ชมบอลลนูหลายสบิลกูลอยเดน่อบูบ่นทอ้งฟ้า สว่นใหญเ่ป็นนักทอ่งเทีย่ว

ตา่งชาตชิอบผจญภัย คนไทยเราสว่นนอ้ยเพราะคา่บรกิารคอ่นขา้งสงู ประมาณ 100-150 usd/ทา่น จงึ

เพยีงแคช่มก็มคีวามสขุแลว้ 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร น าทา่น ลงเรอืหางยาว เพือ่ลอ่งชมววิทวิทศันข์องเมอืงวังเวยีง ตามวถิขีองสายน ้าซอง  เป็น

แมน่ ้าสายหลัก เรยีกไดว้า่เป็นหัวใจของวังเวยีงเลยทเีดยีว  ตอ่ดว้ยพาทา่นขา้ม “สะพานฟ้าหรอื

สะพานน า้เงนิ” ไปเทีย่วชม “ถ ้านางฟ้า”แหลง่ทอ่งเทีย่วใหมข่องเมอืงวังเวยีง หรอืจะเชา่พายเรอืคยคั

ไดต้ามอัธยาศัย (ประมาณ ล าละ 200 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครหลวงเวยีงจันทน ์โดยรถตูใ้ชเ้วลาประมาณ 2 ชม.  

12.00 น. เดนิทางถงึเวยีงจันทน ์รับประทานอาหารกลางวัน  

หลังอาหารน าท่านไปเทีย่วชมประตูเมอืงประตูชยัหรอืปะตูไซ (ลาว: ປະຕູໄຊ; ในอดตีเรยีกว่า "อานุ

สาวะล"ี) เป็นอนุสรณ์สถานตัง้อยู่ทา้ยสุดทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของถนนลา้นชา้ง ใจกลางนคร

เวยีงจันทน์ ประเทศลาว กอ่สรา้งในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถงึปี พ.ศ. 2511[1] เพือ่เป็นการสดุดวีรีชนผู ้

รว่มรบเพือ่ประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ปะตไูซถกูตกแตง่ดว้ยศลิปะแบบลา้นชา้ง น าสตัวใ์น 

วนัทีส่าม ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง-สะพานสฟ้ีา-เวยีงจนัทน-์หนองคาย-อดุร-เชยีงใหม ่   (B/L/-) 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%8B#cite_note-T_S-1


 

ต านานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นตน้ และเทพเจา้ในศาสนา

พราหมณ-์ฮนิด ูมาตกแตง่ บรเิวณโดยรอบมลีานจัดการแสดงน ้าพุประกอบดนตรแีละสวนปะตูไซ 

  วดัสเีมอืง หรอื วดัศรเีมอืง (ลาว: ວັດສີເມືອງ) เป็นพระอารามหลวง ตัง้อยูบ่นถนนเชษฐาธริาช ในนคร

หลวงเวยีงจันทน ์ถอืเป็น 1 ใน ศร ี5 ประกอบดว้ย ศรเีมอืง ศรพีลู ศรฐีาน สบีัวบาน ศรหีอม ในสมัย

โบราณ เกีย่วขอ้งกบัการท าพธิสี าคัญของกษัตรยิโ์บราณ เชน่ การราชาภเิษกขึน้ครองราชย ์จะตอ้งน า

น ้าพุทธมนตจ์าก วัด 5 ศร ีทัง้หมดมาประกอบพธิพีทุธาภเิษก วัดสเีมอืงสรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 2106 ใน

สมัยของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช[1] วัดนี้เป็นทีต่ัง้ของเสาหลักเมอืง มคี าบอกเลา่เกา่แกว่า่เกีย่วขอ้งกบั

สาวชือ่ ส ีเป็นหญงิทอ้งแก ่ยอมสละชวีติพรอ้มลกูในทอ้งพรอ้มกบัมา้อกีหนึง่ตัว เป็นผอีารักษ์เสาหลัก

เมอืงเวยีงจันทน ์จงึน าเอาชือ่สาวสมีาตัง้เป็นชือ่วัดวา่ "วัดสเีมอืง" ชาวเวยีงจันทน ์

  ไดเ้รยีกสาวสวีา่ ยา่แมส่เีมอืง ทกุปีกอ่นจะมบีญุนมสัการทีพ่ระธาตหุลวงจะตอ้งมกีารจัดพธิกีรรมท าบญุ

อยูท่ีวั่ดสเีมอืงกอ่น 

 

         น าทา่นชมหอพระแกว้ซึง่สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1565 เป็นระยะไลเ่ลีย่กบัการสถาปนาเมอืงเวยีงจันทนข์ึน้เป็น

นครหลวงของอาณาจักรลาวลา้นชา้งภายใตก้ารน าพาของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชในศตวรรษที ่16 หอพระ

แกว้สรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีป่ระทับขององคพ์ระแกว้มรกตนี้ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณพระราชวังของเจา้ชวีติไกล

จากฝ่ังแมน่ ้าโขงประมาณ 150 เมตร โครงสรา้งของอาคารหอพระแกว้ทีเ่ห็นปัจจบุันออกแบบโดยสมเด็จเจา้

สวุรรณภมูาเฉพาะโครงสรา้งพืน้ผังเบือ้งลา่งกอ่สรา้งดังเดมิมลีักษณะพเิศษอยูว่า่สกลุชา่งสถาปัตยกรรมศลิป์

ลักษณะนี้ในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชปรากฏว่ามแีหง่เดยีวเทา่นัน้ทีม่รีะเบยีงลอ้มรอบดา้นนอกของฝาผนัง

ตกึซึง่มลีกัษณะคลา้ยตระกลูชา่งสถาปัตยกรรมสมัยเจา้อนุวงศต์น้ศตวรรษที ่19 พงศาวดารกลา่ววา่เจา้อนุวงศ์

ไดซ้อ่มพระแกว้แตไ่มไ่ดส้รา้งหอพระแกว้เฉพาะประตมิากรรมตกแตง่และศลิปะลวดลาย ตา่งๆทีป่ระดบัตาม 

 เสาฝาผนังน่าจะเป็นสกลุชา่งศลิปะสมัยเจา้อนุวงศโ์ดยเฉพาะดา้นทศิตะวันออกน่าจะท าขึน้เมือ่ประมาณ

ศตวรรษที ่18    

  นมัสการพระธาตหุลวง หรอื พระเจดยีโ์ลกะจฬุามณี (ลาว: ທາດຫລວງ หรอื ลาว: ພຣະທາດຫລວງ) 

นับเป็นปชูนียสถานอันส าคญัยิง่แหง่เวยีงจันทน ์และเป็นศนูยร์วมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตาม

ต านานกลา่ววา่พระธาตหุลวงมปีระวัตกิารกอ่สรา้งนับพันปีเชน่เดยีวกนัพระธาตพุนมในประเทศไทย และปรากฏ

ความเกีย่วพันกบัประวัตศิาสตรข์องดนิแดนทางฝ่ังขวาแม่น ้าโขงอ ยา่งแยกไมอ่อก สถานทีน่ี้ถอืไดว้า่เป็น
สญัลักษณ์ส าคัญอยา่งของประเทศลาว 

15.00 น.ไดเ้วลาสมควรน าทา่นสง่ออกดา่นชายแดน ผา่นขัน้ตอนการผา่นแดน ลาว ไทย เวยีงจันทน ์หนองคาย อดุร  

แลว้น าทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิอดุร อสิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

18.45 น.ออกเดนิทางสู ่จ.เชยีงใหม ่โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 707 

20.00 น.เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหมโ่ดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 ซือ่สตัย์  จรงิใจ หว่งใย เน้นบรกิาร คอืงานของเรา  

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
โดยค านงึถงึประโยชนช์องทา่นเป็นหลกั 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 
อตัราคา่บรกิาร   
 

อตัราคา่บรกิาร 
สายสมัพันธ ์

+ทวสีขุไอสแ์ลนด ์

Muangthong 
Boutique /สบิสองปัน
นา+ทวสีขุไอสแ์ลนด ์

Pullman+ทวี
สขุไอสแ์ลนด ์

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่นๆละ 15,900.- 16,900.-   19,400.- 

เดก็ 2-12 ขวบพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น (มเีตยีง ) 15,900.-            16,900.-   19,400.- 

เดก็ 2-12 ขวบพักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง ) 14,900.- 15,900.-   18,400.- 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 1,500.-  2,500.-      5,000.- 

โรงแรมสายสมัพนัธ ์

 

 

 

 

 

โรงแรมเมอืงทอง 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมสบิสองปนันา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โรงแรม Pullman 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิเสน้ทาง เชยีงใหม-่หลวงพระบาง By  สายการบนิลาว และ อดุร-เชยีงใหม ่โดยสายการบนินก

แอร ์

• คา่ตั๋วรถไฟ EMU หลวงพระบาง -วังเวยีง 

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วสถานทีต่ามรายการน าเทีย่วในตัวเมอืงหลวงพระบางและวังเวยีง   

• คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่อาหารทกุมือ้ตามรายการทีร่ะบ ุรวมอาหารบนเครือ่งวันกลับ  

• คา่หอ้งพัก (พักหอ้ง 2-3 ทา่น) ระดับมาตรฐาน 2 คนื  

• ไกดท์อ้งถิน่(พูดภาษาไทย) ทีม่คีวามช านาญคอยดแูลทา่นตลอดการเดนิทาง 

• คา่เบยีรไ์มอ่ ัน้บนเรอืมือ้เย็นวนัแรก 

• คา่ลอ่งเรอืแมน่ า้ซองทีว่งัเวยีง 

• คา่เอกสารและคา่ธรรมเนียมการทอ่งเทีย่ว ประเทศลาว (LNTA) 

• คา่ธรรมเนียมผา่นแดนระหวา่งประเทศไทย-ลาวและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบใุนรายการ 

• มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทีม่คีวามช านาญ ดแูลตลอดเสน้ทาง 

• คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง (Personal Accident) วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 

(Accident  Medical expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท รวมอาหารเป็นพษิทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเงือ่นไข  และ

ขอ้ตกลง 

อตัรานีไ้มร่วม  

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว, คา่ใชจ้า่ยนอกเหนือรายการทีร่ะบ,ุ คา่มนิบิารภ์ายในหอ้ง 

2. คา่วซีา่เขา้ประเทศ สปป.ลาว ส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มใ่ชค่นไทย 

3. กรณีลกูคา้ตดิโควดิ ตอ้งรบัผดิชอบคา่รักษาพยาบาลทัง้หมดเอง 

4. คา่ขา้วเหนียวส าหรับใสบ่าตรตอนเชา้ (ชดุละ 100 บาท บางทา่นก็ไมใ่สบ่าตรครับ ตามสะดวก)  

5. คา่ทปิ ไกดท์อ้งถิน่ และคนขับรถ ทา่นละ 500 บาท เก็บพรอ้มคา่ทัวร ์ (สว่นหัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แตท่า่นจะ

เห็นสมควร ขึน้กบัการบรกิารของพนักงาน) 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %   

 
หมายเหต ุ

➢ บรกิารน ้าดืม่ ผา้เย็น ตลอดการเดนิทาง 
➢ โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นส าคัญ 

 
 



 
 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตุจ าเป็น เนื่องจากการยกเลกิ

ของเทีย่วบนิ การล่าชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตุอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้เนื่องจากเหตกุารณ์ดังกลา่วบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศหรอื 

• หา้มเขา้ประเทศในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธมใิหผ้า่นขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จากเจา้หนา้ทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนื่องมาจากผูเ้ดนิทางมสีิง่ผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง  

• และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตามทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

• โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นส าคัญ 
 
สิง่ทีค่วรเตรยีมไป : สมัภาระสว่นตวั เชน่ เสือ้แขนยาวกนัลม, รองเทา้ผา้ใบ, หมวก, ยารกัษาโรค 

การเตรยีมเอกสารการเดนิทาง  หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายเุหลอืใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 6 เดอืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผูท้ ีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว สปป.ลาว ตอ้งผา่นการฉดีวคัซนีครบโดส สามารถถอื

ใบรบัรองการฉดีวคัซนีหรอืแสดงดว้ยแอพหมอพรอ้มโดยไมต่อ้งตรวจโควดิ-19 

• ผูท้ ีย่งัไมไ่ดฉ้ดีวคัซนีครบโดสตอ้งมผีลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. กอ่นออก

เดนิทาง และเมือ่ถงึลาว ไมต่อ้งมกีารตรวจซ า้ 

 

 

 



 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

