เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง
5 วัน 4 คืน
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วันที่หนึง่ : กรุงเทพ – เวียงจันทร (- / L / D)
เชา

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสายขาออกชั้น 4 เพื่อทําการเช็คอินและเดินทางสู
นครเวียงจันทน ถึงสนามบินวัดไต กําแพงนครเวียงจันทน เมืองหลวง สปป.ลาว ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร และพบไกดทองถิ่นที่มารอรับทานที่สนามบิน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บาย

ไหวพระหมื่นองคที่วัดสีสะเกด วัดเกาแกที่สุดในเวียงจันทน อยูใกลกบ
ั พิพิธภัณฑหอพระแกวสรางโดย
พระบิดาของพระเจาไชยเชษฐาธิราช วัดนี้รอดพนจากการถูกเผาทําลายในสงครามมาหลายครั้งจึงเปน
ที่เคารพศรัทธาของชาวลาวอยางยิ่ง สิ่งสําคัญภายในวัดที่ตองไปชม เชน หอพระไตรปฎกที่ไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะพมาแผนศิลาจารึกเลาประวัติวัดสีสะเกด พระประธานภายในพระอุโบสถ ดานนอกมี
ระเบียงลอมรอบทั้ง 4 ดาน ซึ่งแตละดานมีพระพุทธรูปองคเล็กๆ อยูตามฝาผนัง เมื่อรวมพระพุทธรูปที่อยู
ในวัดมีทั้งสิ้น 10,136 องค ใครมาไหวพระที่วัดนี้ก็เหมือนไดสักการะพระหมื่นองคในคราวเดียว

ชมพิพิธภัณฑหอพระแกว อดีตวัดหลวงแหงราชวงศลานชาง สรางขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2108 เพื่อประดิษฐาน
พระแกวมรกตที่พระเจาไชยเชษฐาธิราชไดอัญเชิญมาจากอาณาจักรลานนา ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑ
เพื่อจัดแสดงโบราณ-วัตถุตางๆ เชน บานประตูจําหลักรูปองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระแทน
บัลลังกปดทองจารึกพระไตรปฎกภาษาขอม กลองสําริดประจําราชวงศลาว พระพุทธรูปนอยใหญ
ยกเวนองคพระแกวมรกตเพราะไดถูกอัญเชิญกลับสยามประเทศเมื่อครั้งอาณาจักรลานชางถูกตีแตกใน
ปพ.ศ. 2322
นําทานชมพระธาตุหลวง หรือ พระเจดียโลกะจุฬามณี ซึ่งเปนปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งแหงเวียงจันทน
และเปนศูนยรวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และพาชมประตูชัย อนุสรณสถานแหงชัยชนะ
หลังถูกปลดปลอยจากเจาอาณานิคมฝรั่งเศส

ประตูชัยมีความสูง
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เมตร

เดนสงาดวยโครงสราง

สถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากประตูชัยในกรุงปารีส แตรายละเอียดของสถาปตยกรรมลวนบงบอก
เอกลักษณของลาวอยางชัดเจน
ไมวาจะเปนพระพุทธรูปศิลปะลาวงานปูนปนเลาเรื่องมหากาพยรา
มายณะที่ใตซุมประตู
และมีบันไดวนขึ้นไปชมทิวทัศนของนครเวียงจันทนใกลกันยังเปนที่ตงั้ อาคาร
ทําเนียบรัฐบาลและกระทรวงตางๆ สามารถปนจักรยานหรือเดินเลนชมเมืองไดสบาย
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น
เขาโรงแรมที่พัก เพื่อพักผอนตามอัธยาศัย

วันทีส
่ อง: เวียงจันทร - วังเวียง (B / L / -)
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสูเมืองวังเวียงประมาณ 154 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บาย

ถึงเมืองวังเวียง อิสระพักผอนริมน้ําและลองเรือชมธรรมชาติ ชมทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของ
ทิวเขาสลับซับซอนริมแมน้ํา จนไดรับฉายาวาเปน กุยหลินแหงลาว

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น
เขาโรงแรมที่พัก เพื่อพักผอนตามอัธยาศัย
Ramo World Co., Ltd.
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วันทีส
่ าม: วังเวียง – หลวงพระบาง
เชา

(B / L / -)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางไปชมถ้าํ จัง ถือเปนถ้าํ ที่สวยงามมากแหงหนึ่งของเมืองวังเวียง ที่มาของชื่อ ถ้ําจัง นั้นมา
จาก อาการจัง ในภาษาลาว เชน เมื่อไดเห็นลําธารสวยหนาถ้ํา ผูที่มาชมก็มักอุทานวา “สวยจัง” เมื่อได
เขาไปชมในถ้าํ ก็มก
ั อุทานวา “เย็นจัง” ถ้ําจัง จะมีหินงอกหินยอยระยาระยิบระยับสวยงาม ภายในถ้าํ
จะมีทางปูนใหเดินไดงายๆ เมื่อเดินมาจนสุดทางเดินปูนก็จะมีพระพุทธรูปใหไดสักการะ และมีจุดชมวิว
ที่สามารถมองเห็นเมืองวังเวียง ไดแบบพาโนรามา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานเดินทางจากเมืองวังเวียง สูหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร โดยผานเมืองกาสี
เมืองพูคูน และเมืองกิ่วกระจํา ระหวางสองฝงถนนทานจะไดชมวิวทิวทัศน และธรรมชาติอันสวยงาม ใช
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
ถึงเมืองหลวงพระบาง นําทานขึ้นชมพระธาตุพูสี และอิสระในการพักผอนเดินเลนชมเมือง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา โดยอิสระ
เขาโรงแรมทีพ
่ ัก เพื่อพักผอนตามอัธยาศัย
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วันทีส
่ :ี่ หลวงพระบาง

เช้า

เที่ยง
บาย

(B /L / D)

รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
เที่ยวชมบ้านซ่างไห หมู่บา้ นริ มโขงที่ขุดค้นพบหม้อไหโบราณอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ในปั จจุบนั ชาวบ้านซ่างไห
มีชื่อเสี ยงเรื่ องการต้มเหล้าพื้นเมือง(ถูกกฏหมาย) ที่นี่ท่านจะสามารถชมวิธีการต้มเหล้าแบบท้องถิ่นและเลือกซื้ อ
สิ นค้าหัตถกรรมต่างๆ ผ้าไหมทอมือ เครื่ องเงิน นําท่านล่องเรื อลํานํ้าโขงเที่ยวชมถํ้าติ่งล่างและถํ้าติ่งบน เข้าชมถํ้าที่
มีความสวยงามตั้งอยูร่ ิ มนํ้าโขง มีหินงอกหิ นย้อย เมื่อเข้าไปในถํ้าจะเห็นพระพุทธรู ปเป็ นพันๆองค์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
หลังจากนั้นพาทานเดินทางสูน้ําตกกวางสี(หมายถึง กวางหนุม) น้ําตกที่มีชื่อเสียงและสวยที่สุดแหงหนึ่ง
ของประเทศลาว โดยเปนน้ําตกที่เกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลมากับน้ํา มี 2 ชั้น ความสูงประมาณ
70 เมตร บริเวณรายรอบเขียวชอุมดวยตนไมนาๆชนิด น้ํามีสีเขียวสวยคลายน้ําตกเอราวัณทีก
่ าญจนบุรี
และสะดวกในการไปเที่ยวเพราะอยูหางจากจุดจอดรถเพียง 300 เมตร มีน้ําตลอดป

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น
เขาโรงแรมทีพ
่ ัก เพื่อพักผอนตามอัธยาศัย
Ramo World Co., Ltd.
40/71 Soi Intamara 8, Suthisarn Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
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วันทีห
่ า : หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
เชา

(B/L/D)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิสระใสบาตรขาวเหนียว เดินเลนหรือขี่จักรยานชมตลาดเชา ชมเมือง ไหวพระ ชมวิถีชีวิตชาวบาน
ตามอัธยาศัย เลือกชิม เลือกรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําโดยอิสระ (หรือเลือกบริการทัวร
1 วันโดยรถหรือจักรยาน พรอมไกดและอาหารกลางวัน)

เมื่อไดเวลาอันสมควร
สงคณะที่สนามบินหลวงพระบางเพื่อทําการเช็คอินและเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพพรอมรอยยิ้มและความประทับใจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว: 11/06660
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