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06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ที อ.เชียงของ จากนันนําท่านลงเรื อทีท่าเรื อ เพือขึนเรื อใหญ่ทีท่าเรื อห้วยทราย
เมือทุกท่านขึนเรื อใหญ่เรี ยบร้อยแล้ว ทีมงานก็จะนําท่านออกเดินทางล่องแม่นาโขง
ํ
ลงใต้ผา่ นบ้านปากทา ซึ ง
เป็ นจุดเชือมต่อระหว่างแม่นาโขง
ํ
และนําทา ทีไหลลงมาจากเมืองหลวงนําทา และเป็ นจุดตรวจเช็คเรื อ ทีแล่น
ขึน ลง ในลํานําโขงตอนบน ของประเทศลาว จุดนีชาวบ้านจึงเรี ยกว่า บ้านท่าด่าน
12.00 น. คณะเดินทางถึงด่านตรวจ ปากแบง บริ การอาหารมือเทียง (1) บนเรื อ ท่ามกลางบรรยากาศสองฝังโขง
16.00 น. แวะชม ถําติงสถานทีศักดิ8สิทธิ8 ทีชาวเรื อ และชาวหลวงพระบางให้ความเคารพ
17.00 น. คณะเดินทางมาถึง เมืองหลวงพระบาง นําท่านเข้าเช็คอินทีโรงแรมทีพัก
18.00 น. หลังจากทีพักผ่อนและหายเหนื อยจากการเดินทางเรี ยบร้อยแล้ว บริ การอาหารมือเย็น (2) ณ ร้านอาหาร
จากนันนําท่านเทียวชมตลาดคํา ( Night market ) บริ เวณนี ทาง สปป.ลาว ได้จดั ให้เป็ นถนนคนเดินตังแต่
เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพืนเมือง เช่น ลาวสู ง ลาวเทิง ลาวม้ง และชาวหลวงพระบางเอง จะนําเอา
สิ นค้าพืนเมือง ไม่วา่ จะเป็ นผ้าปั ก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ น เครื องเงิน ไม้แกะสลัก และสิ นค้าอืน ๆ อีกมากมาย
วางจําหน่ายตามริ มถนน ตังแต่หน้าพระราชวัง จนสุ ดถนนเลยทีเดียวจากนันได้เวลากลับเข้าทีพัก
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06.00 น. ตืนรับอากาศบริ สุทธิ8 ยามเช้า พาทุกท่านร่ วมทําบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ งทุก ๆ เช้าของวันใหม่ ใน
หลวงพระบางจะมีพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกเดินบิณฑบาต เป็ นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยรู ป
ซึ งเป็ นภาพทีหาดูได้ไม่ง่ายนัก และข้าวทีใส่ บาตรนัน จะต้องเป็ นข้าวเหนี ยวสี ขาวเท่านัน ส่ วนอาหารหรื อ
กับข้าว จะไม่ใส่ กนั เพราะชาวบ้านเขาจะนําไปถวายทีวัดเอง
07.00 น. จากนันบริ การอาหารเช้า (มือที3) ณ ห้องอาหารป่ ากล้วยมีชยั
เสร็ จจากมือเช้าแล้ว นําท่านชม วัดเชียงทอง เป็ นวัดหลวงคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช ก่อนหน้าทีจะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทร์ วัดนีได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรี
สว่างวัฒนา กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของลาว และยังใช้เป็ นทีเก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงค์ อีกด้วพาทุกท่าน
เทียวชมวัดวิชุน ซึ งเป็ นวัดทีมหาเจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้างขึนเมือ ปี ค.ศ. 1503 เป็ นวัดทีมีความแปลกจากวัด
อืน ๆ ในหลวงพระบาง ตรงทีมีเจดียพ์ ระประทุม หรื อพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุเจดียร์ ู ปโค้ง ทีคนลาว
เรี ยกว่าพระธาตุหมากโม ( แตงโม) เพราะมีลกั ษณะรู ปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ ง ทีพระนางพันตีนเชียง พระ
มหาอัครมเหสี โปรดให้สร้างขึนเมือปี ค.ศ. 1514 แต่ถึงปี ค.ศ. 1914
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พระธาตุหมากโม ได้พงั ทลายลงบางส่ วน เจ้ามหาชีวติ สว่างวงค์ และชาวหลวงพระบาง จึงร่ วมกันบูรณะ
พระธาตุแห่งนี จากการซ่อมแซมครังนันได้พบวัตถุมีค่ามากมาย อาทิเช่น พระพุทธรู ปทองคํา เงิน และทองคํา
สําริ ด พระพุทธรู ปแกะสลัก ทองคําจากแก้ว และอัญมณี รวมทังวัตถุทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ
จากนันไปเทียวบ้านผานม ซึ งเป็ นชุมชนไทลือ ทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในหมู่บา้ นเล่าว่า
เจ้ามหาชีวิตแห่งล้านนา ได้สู่ ขอนางผมหอม ธิ ดากษัตริ ยแ์ ห่งเมืองเชียงรุ ้ง ( สิ บสองปั นนา ) มาเป็ น
พระชายา มีบริ วารบ่าวไพร่ ติดตามรับใช้เป็ นข้าราชบริ พารในราชสํานักสื บต่อกันมา 10 ชัวอายุคน จนมี
จํานวนคนเพิมขึน เจ้ามหาชีวิตจึงมีรับสังให้ออกมาตังบ้านเรื อนอยูร่ อบนอกราชวัง โดยแห่งแรกอยูท่ ีบ้านเวียง
นาคํา และบ้านนาอ้อมดอย ต่อมาได้อพยพมาอยูท่ ีบ้านผานมแห่งนี ปั จจุบนั มีประชากรราว 200 หลังคาเรื อน
หญิงชาวไทลือทีเคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวติ มาก่อน ทําให้บา้ นบ้านผานมมีชือเสี ยงในเรื องความประณี ตและ
สวยงามมาก จึงมีการตังศูนย์หตั ถกรรมสิ นค้ารวมทังมีการสาธิ ตการทอผ้าด้วยทังแบบย่ามและกระเป๋ าเสื อต่าง ๆ
12.00 น. รับประทานอาหารมือกลางวัน (มือที4) ณ ร้านอาหารมีชยั ผล
13.00 น. นําทุกท่านออกเดินทางไปเทียว นําตกกวางสี เป็ นนําตกทีมีความสวยงามมาก มีความสู งถึง 70 เมตร มี 2 ชัน
บางช่วงมีสายนําไหลตามผาคล้ายม่าน เนืองจากเป็ นนําตกหิ นปูนจึงทําให้นาที
ํ ตกลงมามีสีใส และมีสีเขียว
มรกต จากนันนําท่านชมพระราชวังเจ้ามหาชีวติ สร้างขึนเมือปี ค.ศ. 1904 ก่อนทีเจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงค์จะ
ขึนครองราชสมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรังเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็ น
ฝรังเศสและลาว มีหลังคายอดปราสาทเป็ นศิลปะลาวล้านช้าง จึงถูกเปรี ยบเปรยว่าเป็ นลักษณะฝรังสวมชฎา
และต่อมาเมือรัฐบาลลาวถูกเปลียนแปลงการปกครอง สถานทีแห่งนี จึงถูกเปลียนให้เป็ นพิพิธภัณฑ์วงั เจ้ามหา
ชีวติ ศรี แทน ภายในประกอบด้วยห้องที 1. เป็ นห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบาง
พุทธรู ปทองสําริ ดสกุลช่างลาวโบราณ ห้องที 2. เป็ นห้องพิธีหรื อห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกียวกับ
วิถีชีวติ ชาวลาวโดยช่างฝี มือชาวฝรังเศสเมือปี ค.ศ. 1930 ห้องที 3. เป็ นห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพืน
สี ทอง เป็ นห้องทีเจ้าหาชีวติ ศรี สว่างวงค์ เตรี ยมไว้เพือทําพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลียนแปลงการปกครองเสี ยก่อน
จากนันนําท่านขึนเทียว ยอดภูสี นมัสการพระธาตุพสู ี ยอดเขาภูสีมีความสู งประมาณ 150 เมตร ทางขึนเป็ น
บันไดจํานวน 328 ขัน ตลอดสองข้างทางร่ มรื นไปด้วยดอกจําปา หรื อดอกลันทม ซึ งเป็ นดอกไม้ประจําชาติ
ลาว ทีจะออกดอกบานสะพรังในช่วงฤดูร้อน และยอดเขานีท่านยังสามารถมองเห็นวิวทัศนียภ์ าพของเมืองหลวง
พระบางได้รอบด้าน
18.00 น. รับประทานอาหารคํา (มือที5) ณ ร้านอาหารแคมของในบรรยากาศประเพณี บายศรี สู่ ขวัญสําหรับนักท่องเทียว
ทีมาเยือนหลวงพระบางโขงเสร็ จแล้วพาเทียวชมแสงสี ยามราตรี ของหลวงพระบาง
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บริ การอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม (มือที 6) หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง (ระยะทาง
216 กม.) เส้นทางเป็ นเส้นทางภูเขา คดโค้งเยอะหน่อย ชมไร่ นาแบบขันบันได และหมู่บา้ นชนเผ่าต่างๆ วิว
ทิวทัศน์สองข้างทางสวยครับ ผ่าน บ้านกิวกระจํา ผ่าน บ้านพูคูน
เดินทางถึงพูเพียงฟ้ า แวะรับประทานอาหารเทียง (มือที7) หลังอาหารเทียงออกเดินทางต่อ ผ่าน บ้านกาสี
คณะเดินทางถึงวังเวียง นําท่านเข้าทีพัก ณ โรงแรมภูอ่างคํา หรื อเทียบเท่า พักผ่อนกับธรรมชาติอนั สวยงาม
ยามเย็นและอากาศเย็นสบายตลอดทังปี มีแม่นาซองและเทื
ํ
อกเขาสู ง จนได้สมญานามว่า กุย้ หลินเมืองลาว นํา
ท่านเยียมชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาววังเวียง ริ มลํานําซอง พักผ่อน จากนันนําคณะชมความงามที ถําจัง
(จัง แปลว่า เย็นหรื อหนาว) ถําจัง นีเคยเป็ นทีซ่อนของคณะปฎิวตั ิของลาว ชมบรรยากาศงดงามภายในถํา
บริ การอาหารเย็น (มือที 8) หลังอาหารนําท่าน ท่องราตรี เมืองวังเวียง ซึ งบรรยากาศคล้ายกับเมืองปาย สมควร
แก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
/ . 1 / # $ ก& / '# $, )
/2 $ / ' & /
0
บริ การอาหารเช้าทีโรงแรม (มือที 9) หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ (ระยะทาง
156 กม.) นําท่านเทียวชมเมืองและศาสนสถานทีสําคัญของเมืองหลวงลาวชม หอพระแก้ว อดีตเป็ นที
ประดิษฐานพระแก้วมรกต และนําท่านนมัสการ วัดพระธาตุหลวง เป็ นพระธาตุเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองของลาว
บริ การอาหารกลางวันทีร้านอาหารเวียงจันทน์ (มือที 10) หลังอาหารนําท่านชม อนุสาวรี ยป์ ระตูชยั
สถาปั ตยกรรมทีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรังเศสเข้าด้วยกันซึ งตังตระหง่านอยูก่ ลางเมืองเวียงจันทน์
ประตูชยั แห่งนีสร้างขึนเพือระลึกถึงข้าราชการและพลเรื อนทีเสี ยสละชีวติ ในสงครามอินโดจีน และนําท่าน
เลือกซื อสิ นค้านานาชนิดที ตลาดเช้าเวียงจันทน์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ เหล้า ไวน์ เครื องเงิน ผ้าไหม ซึ งเป็ น
ตลาดทีรวบรวมสิ นค้าทุกอย่าง
สมควรแก่เวลา นําคณะเดินทางข้ามกลับสู่ ฝังไทย ทีจังหวัดหนองคายโดยสวัสดิ8ภาพ
********************************************************
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ยานพาหนะรับ – ส่ ง ตามทีระบุในรายการ
ค่าเรื อล่องแม่นาโขงห้
ํ
วยทรายหลวงพระบาง
ก3 ,
10
'" ) *$ + &(, ก
. %/ 0 – 1
มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและทัวร์ ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
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ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
เครื องดืมนอกเหนือรายการระบุ
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สํารองทีนังก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชําระมัดจํา 50 % ส่ วนทีเหลือชําระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจํา
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