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 หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພຣະບາງ) เป็นเมอืงเกา่ของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยูท่างภาคเหนือ

ของประเทศ ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขงและแมน่ ้าคาน ซึง่ไหลมาบรรจบกนับรเิวณนัน้เรยีกวา่ ปากคาน เป็นเมอืงที่

องคก์ารยเูนสโกไดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย หลวงพระบางเป็นเมอืงเกา่แกเ่ป็นราชธานีแหง่แรกของอาณาจักร

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

ขนุลอซึง่ถอืเป็นปฐมกษัตรยิล์าวไดท้รงตัง้เมอืงซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรลา้นชา้งและไดเ้ปลีย่นชือ่เมอืงใหมเ่ป็น 

"เชยีงทอง" 

หลวงพระบางไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกดว้ยเหตผุล 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 

รักษาทีด่ทีีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ก าหนดการเดนิทาง เดนิทางทกุวนั ครบ 8 ทา่นเดนิทางทนัท ี

 

 

 

 

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ด่านตรวจคนเขา้-ออก เมอืง เชยีงของพบเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ  คอยตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกตรวจเชคสัมภาระและน าผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง แลว้พาขา้มสะพาน

มติรภาพไทย-ลาว แหง่ที ่4 ขา้มไปยังเมอืงหว้ยทราย แขวงบอ่แกว้ สปป.ลาว 

07.00 น.   น าทา่นขึน้รถปรับอากาศโดยสาร ขา้มสะพานมติรภาพไทย-ลาวแหง่ที ่4 สูด่า่นเมอืงหว้ยทราย (สปป.

ลาว) ทัง้สองดา่นหา่งกันประมาณ 6 กม. และในการผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้สองฝั่ง

(ไทย-ลาว)คณะตอ้งลากกระเป๋าหรอืสมัภาระของตนเองเดนิผา่น ตม. ท ัง้ฝั่งไทยและลาว โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยชว่ยเหลอืประสานงานทีด่า่นใหก้บัคณะทีเ่ดนิทาง จากนัน้ขึน้รถปรับ

อากาศลาว ตามเสน้ทางหมายเลข R3a ซึง่เป็นถนนทีร่ัฐบาลจนีพยายามผลักดันใหเ้ป็นเสน้ทาง 

Logistics ในการล าเลยีงสนิคา้จนีสูป่ระเทศไทย ลาว พมา่ เวยีดนาม โดยทางรัฐบาลลาวไดร้ับการ

สนับสนุนเงนิจากธนาคารพัฒนาแหง่เอเซยี (ADB) ปัจจบุันไดส้รา้งเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ เปิดใชเ้มือ่เดอืน

มนีาคม 2551 ทีผ่า่นมา ผา่นเมอืงส าคัญคอื เมอืงเวยีงภคูา สภาพเสน้ทางในชว่งน้ี  เป็นทางราบสลับ

กบัขึน้เขาเป็นบางชว่ง ผา่นชมทวิทัศนส์องขา้งทาง  ทา่นจะไดส้มัผัสกบัธรรมชาตขิองป่าอันอดุม

สมบรูณ์ เขยีวขจ ี ลัดเลาะไปตามไหลเ่ขา และวถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบพืน้บา้นของชาวลาว ซึง่ยอ้น

อดตีของเมอืงไทยเมือ่หลายสบิปีกอ่น ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี

07.30 น.  เดนิทางถงึเมอืงหว้ยทราย แขวงบอ่แกว้ แลว้น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศ สูส่ถานีรถไฟบา้นนาเตย แขวง

หลวงน ้าทา ระยะทางประมาณ 200 กวา่ กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4.30 ชัว่โมง  

12.00 น.  รับประทานอาหารเทีย่ง เป็นกลอ่งปิกนกิบนรถ เน่ืองจากเวลาคอ่นขา้งจ ากดั และใชเ้วลาในการ

เดนิทางสูส่ถานีรถไฟนาเตยอกี 1 ช.ม. 

14.15 น.  น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงวังเวยีง โดยรถไฟจนี สายธรรมดา K11 (บัตรโดยสารลูกคา้ไม่สามารถระบุ

เลขที่น่ังได ้เนื่องจากเป็นระบบ Random  ทางบริษัทฯตอ้งขออภัย หากท่านไม่ไดน่ั้งติดกัน แต่

สามารถแลกกันเองได ้และกรุณาดูแลสัมภาระของท่านเองตลอดการเดนิทาง ใชเ้วลาประมาณ 3.30 

ชัว่โมง) 

วนัแรก :   เชยีงของ -หว้ยทราย  – วงัเวยีง      (-/L/D) 



 

17.44 น. เดนิทางถงึวังเวยีง  เมอืงเล็กๆหา่งจากเวยีงจันทน ์ 160 กม. เมอืงวังเวยีงเป็นเมอืงธรรมชาตสิวยสด

งดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิแมน่ ้าซองลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู มองเห็นสายน ้ากวา้ง

สลับกบัเนนิทราย โดยมเีทอืกเขาหนิปนูเป็นฉากหลัง วังเวยีงไดฉ้ายาวา่ กุย้หลนิแหง่เมอืงลาว 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร แลว้อสิระชอ้ปป้ิงตลาดมดืเมอืงวงัเวยีงตามอัธยาศัย 

 หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ทวสีขุ Island Building ระดบั 3 ดาว ++ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ อรณุสวัสดิย์ามเชา้ตรู ่ ชมบอลลนูหลายสบิลกูลอยเดน่อบูบ่นทอ้งฟ้า สว่นใหญเ่ป็นนักทอ่งเทีย่ว

ตา่งชาตชิอบผจญภัย คนไทยเราสว่นนอ้ยเพราะคา่บรกิารคอ่นขา้งสงู ประมาณ 100-150 usd/ทา่น จงึ

เพยีงแคช่มก็มคีวามสขุแลว้ 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ลงเรอืหางยาว เพือ่ลอ่งชมววิทวิทัศนข์องเมอืงวังเวยีง ตามวถิขีองสายน ้าซอง  เป็นแมน่ ้าสายหลัก 

เรยีกไดว้า่เป็นหัวใจของวังเวยีงเลยทเีดยีว  ตอ่ดว้ยพาทา่นขา้ม “สะพานฟ้าหรอืสะพานน า้เงนิ” ไป

เทีย่วชม “ถ ้านางฟ้า”แหลง่ทอ่งเทีย่วใหมข่องเมอืงวังเวยีง หรอืจะเชา่พายเรอืคยคัไดต้ามอัธยาศยั 

(ประมาณ ล าละ 200 บาท) 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 

วนัทีส่อง วงัเวยีง  - หลวงพระบาง                                      (B/L/D) 

 

 



 

 

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 

15.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงหลวงพระบางโดยรถไฟจนี หัวจรวดเทีย่ว EMU C84  

16.15 น. เดนิทางถงึหลวงพระบาง เมอืงหลวงพระบาง อดตีราชธานีของอาณาจักรลา้นชา้งเกอืบ 200 ปีเดมิ

ชือ่ นครศรสีตันาคนหตุ ปัจจบุันเป็น 1 ใน 17 แขวงของประเทศลาว น าทา่นเทีย่วชมวดัใหมส่วุรรณภู

มารามเดมิเป็นวัดหลวง ตัง้อยูใ่นหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ตัง้อยูใ่กลพ้ระราชวัง

หลวงพระบาง (หอค า) มากทีส่ดุ ถอืเป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของหลวงพระบาง[1] สรา้งโดยเจา้อนุรทุธและ

เจา้มันธาตรุาช เป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสงัฆราชของลาวจนถงึสิน้สมัยราชอาณาจักร 

  สมัยเจา้มันธาตรุาชไดม้กีารสรา้งพระพุทธรปู พระธาต ุหอขวาง และสมัยพระเจา้มหนิทรเทพนภิาธร 

โปรดใหส้รา้งระเบยีงคดเพิม่เตมิ เป็นตน้ วัดเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง และใชเ้ป็นทีป่ระกอบพระ

ราชพธิถีอืน ้าพระพพิัฒนส์ตัยา สมิของวัดเป็นแบบผสมผสานหลายสกลุชา่งเขา้ดว้ยกนั[3] เป็นสมิแบบ

โอโ่ถงอยูใ่นผังสีเ่หลีย่มผนืผา้ทีเ่กอืบจะคลา้ยกบัสีเ่หลีย่มจัตรุสั มขีนาดใหญ ่สงูโปรง่ เครือ่งประกอบ

หลังคา มชีอ่ฟ้า ใบระกา และหางหงสอ์ยา่งอโุบสถศลิปะรตันโกสนิทร ์หลังคาแอน่โคง้ มโีหงแ่ละชอ่

ฟ้า (สตัตะบรูพิัน) ตกแตง่ดว้ยลายฟอกค าอย่างสมิแบบหลวงพระบาง หลังคามกีารซอ้นชัน้แบบเชยีง

ขวาง และมคีอสองแบบไทลือ้ ทวารบาล เชน่ รปูเทวดาถอืชอ่ดอกกระดังงา ตามแบบทีน่ยิมในศลิปะ

ลาว ขณะเดยีวกนัก็มรีปูมังกรแบบจนีสลักไวด้า้นลา่ง สว่นภายในประดษิฐานพระพุทธรปูประธาน เป็น

พระพุทธรปูทรงเครือ่ง คนลาวเรยีกวา่ พระเอ ้เป็นพระพุทธรปูทรงเครือ่งตน้อยา่งพระมหาจักรพรรด ิ

ศลิปะรตันโกสนิทร ์สว่นผนังดา้นในประดับพระพมิพปิ์ดทององคเ์ลก็ ๆ เป็นหมืน่องค ์มภีาพปนูปั้นปิด

ทองเรือ่งพระเวสสนัดรทีแ่ฝงดว้ยเรือ่งราวการด าเนนิชวีติของชาวเมอืงหลวงพระบาง 

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 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร    

หลังจากนัน้ น าคณะเดนิเทีย่วชมตลาดยามค า่คนืหรอืถนนคนเดนิ(ตลาดไนทบ์ารซ์า่) ของเมอืง

หลวงพระบาง เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงจากชาวลาวสงู ลาวเทงิ ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมน้แตช่าว

หลวงพระบางเองก็จะน าสนิคา้พืน้เมอืง ไมว่่าจะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมอื ผา้นุ่ง ผา้ซิน่ เครือ่งเงนิ เครือ่งไม ้

สนิคา้มากมายถกูวางอยูบ่นถนนและรมิทางเดนิตัง้แตห่นา้พระราชวังจนสดุหัวถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลา  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

04.30 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้ รว่มท าบญุตกับาตรขา้วเหนยีว ร่วมกบัชาวเมอืงหลวงพระบางทีเ่ป็นประเพณีมาแต่

ดั่งเดมิ โดยสะทอ้นถงึชวีติของสงัคมอันสงบสขุความเลือ่มใสศรัทธา ทีม่ตีอ่พระพุทธศาสนาทีห่ยั่ง 

รากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง โดยมพีระสงฆนั์บรอ้ยๆ รูปเดนิบณิฑบาตเป็นแถวยาวไปตาม 

เสน้ทางหนา้วัด ถอืเป็นโอกาสดทีีท่า่นจะไดร้ว่มท าบุญกบัพีน่อ้งชาวหลวงพระบาง (ไมร่วมในบรกิารทัวร)์ 

เดนิชม ตลาดเชา้ ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นตลาดสดใหท้่านเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืงและชมของป่า

ซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหลา่นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน หรอืจะแวะชมิกาแฟรา้นดัง  

ประชานยิม ก็ไดร้าคากันเอง 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัทีส่าม ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ -วดัวชิุนราช - บา้นผานม-น า้ตกตาดกวางสี

                                                                                          (B/L/D) 

 

 



 

 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

เหน็ไดจ้ากประตไูมท้ีม่กีารแกะสลกัอยา่งสวยงาม และมสีถาปัตยกรรมแบบขอมทีไ่ดแ้บบมาจาก

ปราสาทวัดภ ูแขวงจ าปาศักดิ ์ในเขตลาวภาคใต ้ดา้นในวัดมพีระพุทธรปูเกา่แก ่และศลิาจารกึรปูแบบ 

ตา่งๆ มเหสขีองพระเจา้วชินุราชไดช้กัน าใหม้กีารสรา้งพระธาตขุึน้ซึง่ตา่งจากพระธาตอุืน่ๆ เพราะเป็น 

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

จงึไดเ้ป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับเก็บรักษาพระพุทธรปูและวัตถโุบราณจ านวนมาก 

 หลังจากนัน้ น าทา่นแวะชมและเลอืกซือ้ผา้ทอพืน้เมอืงที ่ บา้นผานม หมูบ่า้นทอผา้ของชาวไทลือ้ที่

อพยพมาจากสบิสองปันนา ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1347 ในอดตี หมูบ่า้นน้ีเป็นหมูบ่า้นขา้ราชบรพิาร ของเจา้

มหาชวีติแหง่อาณาจักรลา้นชา้ง ผูห้ญงิมหีนา้ทีห่ลักคอืทอผา้ถวายราชส านักตามพระราชกระแสรับสัง่

ของเจา้มหาชวีติและราชวงศ ์ ชาวบา้นผานมจงึมฝีีมอืในการทอผา้ทีป่ระณีต สวยงาม จนเป็นทีรู่จ้ักกนั

ทั่วไป  ชวีติประจ าวันของผูห้ญงิหมูบ่า้นนี้ จะผกูพันกบัการทอผา้ทกุครัวเรอืน ตัง้แตเ่ด็กสาวไปจนแก ่  

เมือ่รัฐบาลเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2518 ยกเลกิต าแหน่ง เจา้มหาชวีติ หมูบ่า้นน้ีจงึตอ้ง หันมา

ทอผา้ขายแกนั่กทอ่งเทีย่วและคนทั่วไป  เชญิทา่นเลอืกซือ้ผา้ทอและของฝากตามอัธยาศัย   

จากนัน้น าทา่นไปวดัป่าโพนเพาหรอืพระธาตโุพนเพา เป็นพระธาตทุีอ่ยูน่อกเมอืงหลวงพระบาง

ประมาณ 3 กโิลเมตร ตัง้อยูบ่นเชงิเขาทางไปบา้นผานม แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นวัด

สรา้งใหมเ่พือ่เป็นทีว่ปัิสสนาธรรม และเป็นสถานทีจ่ าพรรษาของภกิษุสงฆแ์ละสามเณรในชว่ง

เขา้พรรษา พระธาตโุพนเพา มคีวามแตกตา่งจากเจดยีอ์งคอ์ืน่ ๆ ในเมอืงหลวงพระบาง ภายในพระ

ธาตนัุน้สามารถเดนิขึน้ไปชมความสวยงามในเจดยี ์ทัง้ 4  ชัน้ และสามารถมองเห็นววิของเมอืงหลวง

พระบางโดยรอบ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  รมิฝั่งโขง บรรยากาศรืน่รมย ์ชมววิทวิทศัน ์

ธรรมชาตแิละวถิชีวีติสองฝั่งโขง ชมิสม้ต าหลวงพระบางเจา้ดัง   

หลังจากนัน้ น าทา่นชมความงดงามของ น า้ตกตาดกวางส ีซึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น ้าตกนี้ตกจาก 

เขาทีส่งู 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผา่นสายน ้าทีต่กลงมา ฉากหลังคอื

น ้าตกหนิปนู สขีาวและน ้าใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทัศนียภ์าพโดยรอบเป็น

ธรรมชาตใิหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่วไดศ้กึษาแมกไมพ้ชืพันธแ์ละยังมจีดุลงเลน่น ้าตามล าธารเล็กๆ บรเิวณ

ดา้นลา่งของน ้าตกทา่นจะไดพ้บกบัหมดี าทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยรปู นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ 

ยงัหาซือ้ของทีร่ะลกึทีท่างเขา้น ้าตกไดอ้กีดว้ย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. น าทา่นสกัการะ  พระธาตพูุส ีทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูถงึ 150 เมตร ใจกลางของหลวงพระบาง พระธาตุ

องคน์ีเ้ป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ใครกต็ามทีม่าเยอืนเมอืงนี้จะตอ้งขึน้ไปบชูาพระธาต ุ ถา้ไมไ่ดข้ึน้ไป

บชูา ก็เหมอืนมาไมถ่งึเมอืงหลวงพระบาง โดยทา่นตอ้งเดนิขึน้บันไดเดนิขึน้บันได 328 ขัน้ ขึน้สูพู่ส ี 

ตลอดทางทีข่ ึน้นัน้ ทา่นจะไมผ่ดิหวังเพราะสองขา้งทางรม่รืน่และหอมอบอวลไปดว้ย ดงดอกจ าปาลาว

หลากสสีนั  ทวิทัศนท์ีม่องจากยอดพสูลีงมานัน้ คอืภาพพานอรมาของราชธานีเกา่แก ่รมิล าน ้า 

กวา้งยาวสดุสายตา  ลอ้มรอบดว้ยทวิเขาสลับซบัซอ้นสมกบันามทีว่า่ “บา้นผาเมอืงพู อูอ่ารยธรรม

ลา้นชา้ง” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ น าทกุทา่นลงเรอืลอ่งน ้าโขงทานอาหารเย็นชมอาทติยอ์ัสดงยามเย็น  

ทา่มกลางบรรยากาศสดุโรแมนตกิสองฝ่ังแมน่ ้าโขง  ฟร ีเบยีรไ์มอ่ ัน้   
  หลังจากนัน้ น าทา่นเชคอนิที ่รร ทีพ่ัก 

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 แต่

ทัง้น้ี ต ารวจทอ่งเทีย่ว จะคุม้ครองนักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศถงึเวลา 23.00 น.เทา่นัน้ ถา้เลยเวลานี้ไป 

ใหร้ับผดิชอบตัวเอง มว่นซืน่กนัไดก้อ่นอ าลาเมอืงหลวงพระบาง 

 หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

 

 

 

เชา้ รับประกนัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหาร น าชม วดัเชยีงทอง (Wat Xieng Thong)  ซึง่เป็นวัดหลวงคูเ่มอืงหลวงพระบาง ไดร้ับ

การยกยอ่งใหเ้ป็นอัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมแหง่ลาว สดุยอดแหง่สถาปัตยกรรมลา้นชา้งทีส่รา้งความ 

 ตืน่ตะลงึในความงามใหแ้กผู่ม้าเยอืน คนแลว้คนเลา่ วัดเชยีงทองเป็นวัดเกา่แกก่วา่ 400 ปี ตัง้อยู่

บรเิวณหัวแหลมล าน ้าคาน ไหลมาบรรจบแมน่ ้าโขง โดยพระเจา้ชยัเชษฐาธริาชไดโ้ปรดสรา้งขึน้ ในปี  

 2102-2103 และไดร้ับการอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติ ศรสีวา่งวงศ ์และ เจา้ชวีติ ศรสีวา่งวัฒนา มากเป็น

พเิศษ สิง่ทีเ่ดน่ทีส่ดุในวัดคอื สมิ หรอืโบสถ ์ทีม่โีครงสรา้งคลา้ยโบสถล์า้นนา มหีลังคาลดหลั่นกนักนั

มาเป็นชัน้ๆ เกอืบจะถงึพืน้ มองดา้นหนา้โบสถจ์ะมลีักษณะคลา้ยเหยีย่ว(ฮุง้) สยายปีกขณะรอ่นลงและ

กางปีกแตะพืน้  หนา้บันตกแตง่ดว้ยไมฉ้ลลุายลงรกัปิดทอง ผนังโบสถโ์ดดเดน่ดว้ยลวดลายปิดทองฉล ุ

 ลายลงพืน้รักสดี า และยังมวีหิารเล็กๆ อกี 2 หลัง ทีต่กแตง่ดว้ยกระจกสบีนพืน้ชมพูสด งดงามบรสิทุธิ์

แบบศลิปะไรม้ายา และยังม ีโรงเมีย้นโกศ ในวัดทีอ่อกแบบโดยเจา้มณีวงศ ์แกะสลกัและตกแตง่ 

 ลวดลายดว้ยเรือ่งรามเกยีรติ ์เป็นฝีมอืแกะสลกัของชา่งหลวง เพีย้ตัน ศลิปินแหง่ชาตลิาว ทีง่ดงามดว้ย

องคป์ระกอบทางศลิปะ ใหอ้ารมณ์และความรูส้กึสดุทีจ่ะบรรยาย และเมือ่ไดช้มภาพแกะสลักบานประตู 

วนัทีส่ ี ่ วดัเชยีงทอง–โรงเมีย๊นโกศ-นาเตย-หลวงน า้ทา-หว้ยทราย-เชยีงของ (B/L/-) 

 

 



 

 รปูนางสดีาลยุไปนัน้ ก็ดรูอ้นแรงเหมอืนดังไฟทีด่พูวยพุ่งออกกมาจรงิๆ เป็นงานศลิปะชิน้เอกทีน่่าชม

เป็นอยา่งยิง่ 

 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสสูถานีรถไฟหลวงพระบาง 

09.30 น.  ออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงหว้ยทรายโดย รถไฟฟ้าจนี เทีย่ว EMU C82   

10.47 น. เดนิทางถงึสถานีนาเตย แวะรับประทานอาหารเทีย่งเมอืงหลวงน ้าทา  แลว้น าทา่นน่ังรถตูป้รับอากาศ สู่

เมอืงหว้ยทราย ใชเ้วลาประมาณ 4.30 ชม  

17.30 น. เดนิทางถงึด่านหว้ยทราย น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง ผ่านไปยังด่านเชยีงของ โดยสวัสดิ

ภาพและประทับใจ  

 ซือ่สตัย์  จรงิใจ หว่งใย เน้นบรกิาร คอืงานของเรา  

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
โดยค านงึถงึประโยชนช์องทา่นเป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิาร (8 ทา่นออกเดนิทางทกุวนั) 
 

อตัราคา่บรกิาร สายสมัพันธ ์
Muangthong Boutique 
/อา่งทอง/สบิสองปันนา 

Pullman 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่นๆละ 10,900.- 11,900.-   14,900.- 

เดก็ 2-12 ขวบพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น (มเีตยีง ) 10,900.- 11,900.-   14,900.- 

เดก็ 2-12 ขวบพักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง ) 9,900.- 10,900.-   13,900.- 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 2,000.-  3,000.-      6,000.- 

โรงแรมสายสมัพนัธ ์

 

 

 

 

 

โรงแรมเมอืงทอง 

 



 

โรงแรมสบิสองปนันา 

โรงแรม Pullman 

อตัรานีร้วม  

• คา่ตั๋วรถไฟจนี นาเตย-วังเวยีง -หลวงพระบาง-นาเตย 

• คา่รถตูป้รับอากาศ VIP (หลวงพระบาง) น าเทีย่วสถานทีต่ามรายการ น าเทีย่วในตัวเมอืง, คา่เขา้ชมสถานที ่

และคา่อาหารทกุมือ้ตามรายการทีร่ะบ ุ 

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

• ไกดท์อ้งถิน่(พูดภาษาไทย) ที่มีความช านาญคอยดูแลท่านตลอดการเดนิทาง  (ถา้มผีูเ้ดนิทาง 15 ท่านขึน้ไปมี

หวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางไปดว้ย 1 ทา่น) 

• เบยีรไ์มอ่ ัน้บนเรอืมือ้เย็นวนัทีส่ามพรอ้มคาราโอเกะ 

• 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 ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเงือ่นไข  และขอ้ตกลง 

อตัรานีไ้มร่วม  

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว, คา่ใชจ้า่ยนอกเหนือรายการทีร่ะบ,ุ คา่มนิบิารภ์ายในหอ้ง  

• คา่วซีา่เขา้ประเทศ สปป.ลาว ส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มใ่ชค่นไทย 

• กรณีลกูคา้ตดิโควดิ ตอ้งรบัผดิชอบคา่รักษาพยาบาลทัง้หมดเอง 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีขอใบเสร็จรับเงนิ) 

• คา่ขา้วเหนียวส าหรบัใสบ่าตรตอนเชา้ (ชดุละ 100 บาท บางทา่นก็ไมใ่สบ่าตรครับ ตามสะดวก)  

• คา่ทปิ ไกดท์อ้งถิน่ และคนขับรถ ทา่นละ 500 บาท เก็บพรอ้มคา่ทวัร ์ (สว่นหัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แตท่า่นจะ

เห็นสมควร ขึน้กบัการบรกิารของพนักงาน) 



 

หมายเหต ุ

➢ บรกิารน ้าดืม่ ผา้เย็น ตลอดการเดนิทาง 
➢ โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นส าคัญ 

 
 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

• ส ารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

• สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด 30 วันท าการกอ่นออกเดนิทาง 

 

การแจง้ยกเลกิ 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วันกอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

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) ทีเ่หลอือายกุารใชง้าน เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผูท้ ีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว สปป.ลาว ตอ้งผา่นการฉดีวคัซนีครบโดส สามารถถอื

ใบรบัรองการฉดีวคัซนีหรอืแสดงดว้ยแอพหมอพรอ้มโดยไมต่อ้งตรวจโควดิ-19 

• ผูท้ ีย่งัไมไ่ดฉ้ดีวคัซนีครบโดสตอ้งมผีลตรวจ ATK ภายใน 48 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

