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วันแรก
06.00 น.

09.25 น.
11.35 น.

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาท – พระธาตุพูสี – ตลาดค่า – หลวงพระบาง
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณชั้นผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4
เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG941 นาท่านเดินทางสู่ หลวงพระบาง
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองหลวงพระบาง
จากนั้น นาท่านสู่ พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระ
บาง ด้วยจานวนของบันใดกว่า 328 ขั้น ที่ตดั ผ่านแนวต้นลีลาวดี หรื อดอกจาปา ต้นไม้
ประจาประเทศลาว บนสุดเป็ นที่ต้งั ของ พระธาตุภูสี พระธาตุองค์เล็กสี ทอง ตั้งอยู่บนฐาน
สี่ เหลี่ยม ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธิ์ 7 ชั้น สูง 21 เมตร นอกจากนี้ยงั นิยมขึ้นไปทิวทัศน์
ของเมืองหลวงพระบาง และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง

แล้วนาท่านเที่ยวชม ตลาดไนท์ พลาซ่ า บนถนนศรี สว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุด3
ถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Burasari Heritage Luang Prabang หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เช้าตรู่

เช้า

หลวงพระบาง – ใส่ บาตรข้ าวเหนียว – ตลาดยามเช้ า – น้าตกตาดกวางสี –
หมู่บ้านซ่ างไห – ล่องเรื อถ้าติ่ง – หลวงพระบาง
นาท่านร่ วมทาบุญ ใส่ บาตรข้ าวเหนียว พระสงฆ์เป็ นร้อยๆ รู ป กับชาวหลวงพระบาง เป็ น
ภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง
จากนั้น นาท่านชม ตลาดยามเช้ า ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะ
เดียวกันกับบ้านเรา แต่ที่เป็ นจุดสนใจก็คือ ร้านกาแฟประชานิยม ให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาว คู่
กับขนมปังฝรั่งเศสหรื อปาท่องโก๋ พร้อมชมวิวสวยๆของลาน้ าโขง ก่อนที่จะเดินทางกลับ
โรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชม น้าตกตาดกวางสี ตั้งอยู่ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30
กิโลเมตร เป็ นน้ าตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง เป็ นน้ าตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว
70 เมตร ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ าสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
เพราะน้ าใสและป่ ายังเขียวชอุ่ม บริ เวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์ และมีจุด
นัง่ พักผ่อนหลายแห่ง และหลายจุดสามารถลงเล่นน้ าได้ จึงได้รับความนิยมทั้งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวต่างชาติ และเจ้าถิ่น
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่ หมู่บ้านซ่ างไห เป็ นหมู่บา้ นชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริน้ าโขง มมีชื่อเสี ยง
ด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบนั มีสินค้าที่โดเด่น คือ ผ้าทอฝี มือสาวๆ
บ้านซ่างไห สังเกตุจากร้านขายผ้าทอมือจานวนมากที่ต้งั อยู่ในหมู่บา้ น

นาท่าน ล่องเรื อถ้าติ่ง หรื อ ถ้ าปากอู มีความสาคัญกับชาวลาวมายาวนาน โดยเฉพาะชาว
หลวงพระบาง ถือเป็ นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ าโดยตามตานานเล่ากันมาว่า ในสมัยโบราณ
เป็ นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยู่
มากมายภายในถ้ านั้นเป็ นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ าและในถ้ า เมื่อศาสนาพุทธเริ่ ม
เข้ามาแพร่ หลายในพุทธศตวรรษที่ 13 และได้รับการนับถือกันแพร่ หลาย คู่ขนานไปกับ
ความเชื่อดัง่ เดิมในเรื่ องของการนับถือบูชาผีฟ้า เทวดา จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่
19 ศาสนาพุทธสู่ยุคเฟื่ องฟู ในสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช ปี พ.ศ. 2063 - พ.ศ. 2090
พระองค์เป็ นกษัตริ ยผ์ ูเ้ ลื่อมใสในศาสนาพุทธ ทรงสร้างวัดวาอารามต่างๆ มากมาย และ
ประกาศยกเลิกไม่ให้ประชาชนนับถือผีสางให้มายึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา ความเชื่อในเรื่ อง
การบูชาภูติผีจึงถูกลดบทบาทไป
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Burasari Heritage Luang Prabang หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

หลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – พระราชวังเก่ าเจ้ ามหาชีวิต – วัดเชียงทอง –
หลวงพระบาง
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชม วัดวิชุนราช หรื อ พระธาตุหมากโม เป็ นวัดที่โดดเด่นและแปลกตา
ต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่ างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ ง
ตั้งสง่าดึงดูดสายตาแต่ไกล ในอดีตพระธาตุหมากโมยังเป็ นที่ปประดิษฐานของพระบาง ซึ่ง
อาราธนามาจากเมืองเวียงคาอีกด้วย ถัดจากพระธาตุหมากโม ยังเป็ นที่ต้งั ของอุโบสถศิลปะ
แบบสิ บสองปันนาหลังคาลาดคลุมทั้ง 4 ด้าน คอชั้นสองยกระดับสูงขึ้นไป ส่วนบนหลังคา
ประดับด้วย โหง่ รู ปพญานาคสามเศียร

จากนั้น นาท่านชม พระราชวังเก่าเจ้ ามหาชีวิต อดีตเป็ นพระราชวังหลวงซึ่งเป็ นที่ประทับ
ของเจ้ามหาชีวิตศรี สว่าวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็ นกลุ่มอาคารชั้นเดียวมีผงั
เป็ นรู ปกากบาท ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศศและล้านช้าง หลังจาก
เปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลลาวจึงได้ใช้พระราชวังหลวงแห่งนี้จดั แต่งเป็ นพิพิธภัณ์
ตั้งแต่ปี พศ. 2518 สิ่ งที่น่สนใจนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ ได้แก่อนุเสาวรี ยเ์ จ้าสว่างวงศ์ แถวต้น
ตาลหน้าพระราชวัง มณฑบทองและหอพระบาง ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐาน พระพุทธรู ป
คู่บา้ นคู่เมือง บริ เวณทางประตูเข้า
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แล้วนาท่านชม วัดเชียงทอง ตั้งอยู่สุดถนนศรี สว่างวงศ์ วัดแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดในเมือง
หลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็ นดัง่ อัญมณี แห่งสถาปัตยกรรมลาว ที่เด่นที่สุด คือ สิ ม
แบบหลวงพระบางแท้ ที่แม้ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวง
พระบางได้อย่างชัดเจน สังเกตุจากหลังคาที่แอ่นโค้งว้อนกัน 3 ชั้น ลดหลัน่ จนมองแล้ว
ค่อนข้างเตี้ย นอกจากนี้ยงั มีภาพประดับด้วยกระจกสี สะท้อนเรื่ องราวในอดีต รวมถึงเรื่ องใน
วรรณคดี ซึ่งประดับอยูาตรงด้านหลังพระอุโบสถวิหารแดง และวิหารพระม่าน

17.30 น.
19.00 น.

โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG946 นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้รับความขอบคุณ
จาก
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ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่างในการนาเสนอเท่ านั้น*
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