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เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง   

5 วัน 4 คืน 
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วนัที่หนึง่: กรงุเทพ – เวยีงจนัทร   (- / L / D) 

 
เชา  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสายขาออกช้ัน 4 เพ่ือทําการเช็คอนิและเดินทางสู 

นครเวียงจันทน ถึงสนามบินวัดไต กําแพงนครเวียงจันทน เมืองหลวง สปป.ลาว  ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร  และพบไกดทองถิ่นที่มารอรับทานที่สนามบิน 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
 
บาย ไหวพระหม่ืนองคที่วัดสีสะเกด วัดเกาแกที่สุดในเวยีงจันทน อยูใกลกบัพิพิธภัณฑหอพระแกวสรางโดย

พระบิดาของพระเจาไชยเชษฐาธิราช วัดน้ีรอดพนจากการถกูเผาทําลายในสงครามมาหลายคร้ังจึงเปน
ที่เคารพศรัทธาของชาวลาวอยางยิ่ง ส่ิงสําคัญภายในวัดที่ตองไปชม เชน หอพระไตรปฎกที่ไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะพมาแผนศิลาจารึกเลาประวัติวัดสีสะเกด พระประธานภายในพระอุโบสถ ดานนอกมี
ระเบียงลอมรอบท้ัง 4 ดาน ซ่ึงแตละดานมีพระพุทธรูปองคเล็กๆ อยูตามฝาผนัง เม่ือรวมพระพุทธรูปที่อยู
ในวัดมีทั้งส้ิน 10,136 องค ใครมาไหวพระที่วัดน้ีก็เหมือนไดสักการะพระหม่ืนองคในคราวเดียว 

 

                          
 
ชมพิพิธภัณฑหอพระแกว อดีตวัดหลวงแหงราชวงศลานชาง สรางขึ้นเม่ือปพ.ศ. 2108 เพ่ือประดิษฐาน
พระแกวมรกตที่พระเจาไชยเชษฐาธิราชไดอัญเชิญมาจากอาณาจกัรลานนา ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑ
เพ่ือจัดแสดงโบราณ-วัตถตุางๆ เชน บานประตูจําหลักรูปองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระแทน
บัลลังกปดทองจารึกพระไตรปฎกภาษาขอม กลองสําริดประจําราชวงศลาว พระพุทธรูปนอยใหญ 
ยกเวนองคพระแกวมรกตเพราะไดถูกอัญเชิญกลับสยามประเทศเม่ือคร้ังอาณาจักรลานชางถูกตีแตกใน
ปพ.ศ. 2322 

 
นําทานชมพระธาตุหลวง หรือ พระเจดียโลกะจุฬามณ ี ซ่ึงเปนปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งแหงเวียงจันทน 
และเปนศูนยรวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และพาชมประตูชัย อนุสรณสถานแหงชัยชนะ
หลังถูกปลดปลอยจากเจาอาณานิคมฝร่ังเศส ประตูชัยมีความสูง 49 เมตร เดนสงาดวยโครงสราง
สถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากประตูชัยในกรุงปารีส แตรายละเอียดของสถาปตยกรรมลวนบงบอก 
เอกลักษณของลาวอยางชัดเจน ไมวาจะเปนพระพุทธรูปศิลปะลาวงานปูนปนเลาเร่ืองมหากาพยรา
มายณะที่ใตซุมประตู และมีบันไดวนขึ้นไปชมทิวทัศนของนครเวียงจันทนใกลกันยังเปนที่ต้ังอาคาร
ทําเนียบรัฐบาลและกระทรวงตางๆ สามารถปนจกัรยานหรือเดินเลนชมเมืองไดสบาย 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
 เขาโรงแรมที่พัก เพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย 
    
 

วนัทีส่อง: เวยีงจนัทร  - วงัเวยีง  (B / L / -) 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 

ออกเดินทางสูเมืองวังเวียงประมาณ 154 กโิลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง  
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
 
บาย ถึงเมืองวังเวียง อิสระพักผอนริมนํ้าและลองเรือชมธรรมชาติ ชมทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของ    

ทิวเขาสลับซับซอนริมแมนํ้า จนไดรับฉายาวาเปน กุยหลินแหงลาว  
 

                          
 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

 เขาโรงแรมที่พัก เพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย 
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วนัทีส่าม: วงัเวยีง – หลวงพระบาง    (B / L / -) 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 
 นําทานเดินทางไปชมถ้าํจงั ถือเปนถ้าํที่สวยงามมากแหงหน่ึงของเมืองวังเวียง  ที่มาของช่ือ ถ้ําจัง น้ันมา
จาก อาการจัง ในภาษาลาว เชน เม่ือไดเห็นลําธารสวยหนาถ้ํา ผูที่มาชมก็มักอุทานวา “สวยจัง” เม่ือได
เขาไปชมในถ้าํ ก็มักอุทานวา “เย็นจัง”     ถ้ําจัง จะมีหินงอกหินยอยระยาระยิบระยับสวยงาม  ภายในถ้าํ
จะมีทางปูนใหเดินไดงายๆ  เม่ือเดินมาจนสุดทางเดนิปูนก็จะมีพระพุทธรูปใหไดสักการะ และมีจุดชมวิว
ที่สามารถมองเห็นเมืองวังเวียง ไดแบบพาโนรามา 

 

  
    

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
 
บาย นําทานเดินทางจากเมืองวงัเวียง สูหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร  โดยผานเมืองกาสี 

เมืองพูคูน และเมืองกิ่วกระจํา ระหวางสองฝงถนนทานจะไดชมวิวทิวทัศน และธรรมชาติอันสวยงาม ใช
เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง 

 
 ถึงเมืองหลวงพระบาง  นําทานขึ้นชมพระธาตุพูสี และอิสระในการพักผอนเดนิเลนชมเมือง 
 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา โดยอิสระ 

 เขาโรงแรมที่พัก เพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย 
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วนัทีส่ี:่ หลวงพระบาง    (B /L / D) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม 

 เท่ียวชมบา้นซ่างไห หมู่บา้นริมโขงท่ีขุดคน้พบหมอ้ไหโบราณอายเุก่าแก่กวา่ 2,000 ปี  ในปัจจุบนัชาวบา้นซ่างไห    

มีช่ือเสียงเร่ืองการตม้เหลา้พื้นเมือง(ถูกกฏหมาย) ท่ีน่ีท่านจะสามารถชมวธีิการตม้เหลา้แบบทอ้งถ่ินและเลือกซ้ือ

สินคา้หตัถกรรมต่างๆ ผา้ไหมทอมือ เคร่ืองเงิน    นาํท่านล่องเรือลาํนํ้าโขงเท่ียวชมถํ้าต่ิงล่างและถํ้าต่ิงบน เขา้ชมถํ้าท่ี

มีความสวยงามตั้งอยูริ่มนํ้าโขง มีหินงอกหินยอ้ย เม่ือเขา้ไปในถํ้าจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพนัๆองค ์ 

 

                      
 

     เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
 
บาย หลังจากน้ันพาทานเดินทางสูนํ้าตกกวางสี(หมายถงึ กวางหนุม) นํ้าตกที่มีช่ือเสียงและสวยที่สุดแหงหน่ึง

ของประเทศลาว โดยเปนนํ้าตกที่เกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลมากับนํ้า มี 2 ช้ัน ความสูงประมาณ 
70 เมตร บริเวณรายรอบเขียวชอุมดวยตนไมนาๆชนิด นํ้ามีสีเขียวสวยคลายนํ้าตกเอราวัณทีก่าญจนบรีุ 
และสะดวกในการไปเที่ยวเพราะอยูหางจากจุดจอดรถเพียง 300 เมตร มีนํ้าตลอดป 

 

                
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
 เขาโรงแรมที่พัก เพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย 
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วนัทีห่า: หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ    (B/L/D) 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 
 อิสระใสบาตรขาวเหนียว เดินเลนหรือขี่จักรยานชมตลาดเชา  ชมเมือง ไหวพระ ชมวิถีชีวิตชาวบาน

ตามอัธยาศัย  เลือกชิม เลือกรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําโดยอสิระ (หรือเลือกบริการทัวร  
1 วันโดยรถหรือจักรยาน พรอมไกดและอาหารกลางวัน) 

 

         
 

เม่ือไดเวลาอันสมควร สงคณะที่สนามบินหลวงพระบางเพ่ือทําการเช็คอินและเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพพรอมรอยยิ้มและความประทับใจ 
 

 
 

 
 

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว: 11/06660 
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