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                            เวียงจนั-หลวงพระบาง3วนั2คืน (LC105)

 
วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพ-อุดรธานี-นครหลวงเวียงจนั  
เชา้  คณะพร้อมกนัท่ีอาคารผูโ้ดยสารสนามบินดอนเมืองก่อนเวลาบิน1ชัว่โมง พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้าร

ตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋า  เม่ือไดเ้วลาเขา้สู่เกท เตรียมเดินทางบินสู่จงัหวดั
อุดรธานี ใชร้ะยะเวลาประมาณ60นาที 

    
ถึงสนามบินอุดรธานี ทีมงานสตาฟของบริษทัรอตอ้นรับท่ีประตูทางออก น าท่าน าไปยงัรถตูแ้จกอาหารวา่งบนรถตู ้
แลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่จงัหวดัหนองคาย จากนั้นน าท่านตรวจเช็คเอกสารท าการขา้มด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว 
เม่ือขา้มแม่น ้าโขงและผา่นการตรวจเอกสารเขา้ประเทศลาวเรียบร้อยแลว้ พาท่านเดินทางต่อเขา้สู่นครหลวง
เวียงจนัทน์  

    
เช็คอินใจกลางเมือง ชมความงามของประตูชยั สัญลกัษณ์ของนครหลวงเวียงจนั สัมผสัความงามของสถาปัตยกรรม
ท่ีผสมผสานศิลปะลาวกบัฝร่ังเศส ท่านสามารถหามุมถ่ายรูปไดท้ั้งทางดา้นหนา้ ทางดา้นภายในซุม้ประตู 
นอกจากน้ีท่านยงัสามารถข้ึนไปชั้นบนของประตูเพื่อชมวิวและเก็บภาพมุมสูงไดด้ว้ยครับ 

เท่ียง ทานอาหารท่ีร้านเวียงแหนมเนือง(ม้ือท่ี1)ร้านอาหารทอ้งถ่ินยอดนิยมในม้ือกลางวนัของคนเวียงจนั เมนูจุ่มปลาจุ่ม
แม่น ้าโขง จุ่มหมูน ้ามะพร้าว แหนมเนือง กะยอทอดรสชาติตน้ต าหรับกบัผกัปลอดสารพิษ 
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วนัท่ีหน่ึง  นัง่รถไฟเท่ียวเมืองลาว        
บ่าย  เขา้สักการะพระธาตุหลวง ท่ีมีต านานวา่ก่อสร้างมานานนบัพนัปีเช่นเดียวกนั พระธาตุพนมในไทย และปรากฏ

ความเก่ียวพนักบัประวติัศาสตร์ของดินแดนลา้นชา้งมายาวนาน จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัอยา่งหน่ึงของ
ประเทศลาว จนกระทัง่ตราแผน่ดินของลาวท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัน้ี ก็มีมีรูปพระธาตุหลวง เป็นภาพประธานในดวงตรา 
ยอ้นกลบัไปพนัปีก่อน พระธาตุหลวงหรือพระเจดียโ์ลกะจุฬามณี ก าเนิดข้ึนหลงัจากก่อสร้างพระธาตุพนมแลว้ 
ผูส้ร้างคือ พระเจา้จนัทบุรีประสิทธิศกัด์ิ เจา้ผูค้รองนครเวียงจนัทน์พระองคแ์รกพร้อมกบัพระอรหนัต5์องค ์ไดท้ า
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ27พระองค ์ท่ีไดอ้ญัเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย แลว้ก่ออุโมงคหิ์นครอบ
ไว ้ปัจจุบนัดา้นหนา้ของพระธาตุหลวงยงัไดป้ระดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ท่ีพระหตัถท์รง
ถือพระแสงดาบ เล่ากนัวา่ พระแสงดาบเล่มน้ีท าหนา้ท่ีปกป้องพระธาตุหลวง ใหพ้น้จากภยัท่ีจะเขา้มาท าอนัตราย 
นอกจากน้ีดา้นหนา้ของพระธาตุหลวง ก็ยงัมีบ่อพญานาค สถานท่ีท่ีเช่ือวา่เป็นประตูสู่เมืองบาดาล 
ท่ีวา่กนัวา่มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ ท่ีค าชะโนด ท่ีพระธาตุด าและท่ีพระธาตุหลวงครับ 

     
 จากนั้นน าคณะเดินทางไปท่ีสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจนัสถานนีรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศลาว นัง่รถไฟผา่น

เมืองโพนโฮง เมืองวงัเวียง ผา่นเมืองกาสีเพื่อไปยงัเมืองหลวงพระบาง บริเวณน้ีคือเส้นทางท่ีสวยท่ีสุดของประเทศ
ลาว ท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามไปตลอดเส้นทาง   

    
 หลงัจากนัง่รถไฟมาเป็นเวลา2ชัว่โมง เราก็มาถึงสถานีหลวงพระบาง น าคณะนัง่รถตูเ้ขา้เมืองเพื่อเขา้เมืองอีก30นาที 
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วนัท่ีหน่ึง เท่ียวหลวงพระบาง ชมธรรมชาติเมืองลาว 
เยน็ พาท่านข้ึนชมภูสี ภูสีหรือภูเขาของพระฤษี เดิมช่ือวา่ ภูสรวง เม่ือมีฤษีมาอาศยัอยู ่ชาวบา้นจึงเรียกวา่ภูสีมาจนถึง

ปัจจุบนั สมยัก่อนท่ีน่ีเป็นท่ีใชใ้นการย  ่ากลองบอกโมงยาม โดยจะตีกลองทุก1ชัว่โมงจากหอกลอง เพื่อบอกเวลา
ใหก้บัชาวเมือง หรือจะตีเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้น ้าท่วม มีขา้ศึกศตัรูเขา้มาบุกรุก เม่ือมาถึงบนยอดท่าน
จะมองเห็นน ้าโขงท่ีทอดสุดยาวสายตา เห็นแม่น ้าคานท่ีลอ้มรอบดว้ยบา้นเรือนเก่าๆ ท่ีน่ียงัเป็นจุดชมพระอาทิตยต์ก
ดินท่ีสวยท่ีสุด กล่าวกนัว่า ถา้มาแลว้ไมไ่ดข้ึ้นพูสี เท่ากบัวา่มาไม่ถึงหลวงพระบาง  

    
ค ่า น าท่านล่องเรือทานอาหารชมสายน ้าโขงแห่งหลวงพระบาง(ม้ือท่ี2) ม้ือน้ีทางทีมงานไดจ้ดัอาหารพิเศษบนเรือ 

พร้อมกบัเสียงเพลงและคาราโอเกะไวบ้ริการทุกท่าน 

    
เขา้เช็คอินท่ีโรงแรม Maison Souvannaphoum HotelหรือโรงแรมTreasure Hotel Laos หรือเทียบเท่า จากนั้น 
จากนั้นพาท่านไปเดินเท่ียวถนนคนเดิน ชมพร้อมช๊อปป้ิงท่ีตลาดมืด ตลาดมืดแบ่งง่ายๆเป็น3โซนครับ โซนท่ีหน่ึง 
ถนนคนเดิน เร่ิมตน้ท่ีส่ีแยกท่ีมีร้านกาแฟอเมซอน ส้ินสุดท่ีสามแยกหมู่บา้นเจ๊ก สินคา้ท่ีมาขายก็เป็นจ าพวกของฝาก
ของท่ีระลึกแบบแหล่งท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนโซนท่ีสอง คือ ตลาดชนเผา่ ท่ีจะมีร้านอาหารสไตลส์ตรีทฟู้ต 
เวทีการแสดงดนตรีและโต๊ะนัง่ทานอาหารไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว และโซนท่ีสาม คือ ซอยอาหาร
พื้นเมืองท่ีเป็นตรอกเลก็ๆ ตรงกนัขา้มตลาดชนเผา่ ท่ีน่ีมีอาหารพื้นเมืองราคาถูก ขายทั้งแบบใส่ถุงกลบับา้น 
และส าหรับนัง่กิน เม่ือสมควรแก่เวลาแลว้กลบัเขา้พกัผอ่นท่ีโรงแรม 
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วนัท่ีสอง เท่ียวหลวงพระบาง เมืองท่ีเวลาหมุนชา้ลง    
เชา้  รับแสงของวนัใหม่ น าท่านร่วมใส่บาตรกิจกรรมท่ีตอ้งไม่พลาดเม่ือมาท่ีน่ี การตกับาตรขา้วเหนียวในตอนเชา้ท่ี

หลวงพระบาง ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียงัคงสืบทอด
ต่อเน่ืองกนัมายาวนาน โดยการตกับาตรขา้วเหนียวนั้น ชาวบา้นจะฟังเสียงกลองจากทางวดั เป็นสัญญาณบอก
เพื่อใหเ้ตรียมตวัปูเส่ือรอริมทางเดิน ท่ีพระท่านจะบิณฑบาต ส าหรับการแต่งกายผูห้ญิงจะนุ่งผา้ซ่ิน มีผา้เบ่ียงหรือผา้
สไบพาดไหล่ ผูช้ายจะนุ่งกางเกงขายาวและมีผา้พาดเช่นกนั 

    
จากนั้นเดินเท่ียวตลาดเชา้หลวงพระบาง ตลาดท่ีน่ีเปิดตั้งแต่ตี5ถึง10โมงเชา้ เป็นตลาดยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว 
เพราะเตม็ไปดว้ยของพื้นเมืองแปลกๆท่ีชาวบา้นมานัง่ขายกนัเอง เช่น ของมาจากป่า สมุนไพรหายาก ขนมโบราณ 
ผกัท่ีชาวบา้นปลูกเอง ถา้ใครชอบอาหารแบบทอ้งถ่ินตอ้งไม่พลาดของฝากข้ึนช่ือ สาหร่ายแผน่ปรุงรส เห็ดกระดา้ง 
ขนมข้ีหนู แจ่วบอง ผา้ซ่ิน ผา้พาดไหล่ จากนั้นทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม(ม้ือท่ี3) 

    
น าท่านไปเท่ียวต่อท่ีน ้าตกตาดกวางสี น ้าตกท่ีสวยในหลวงพระบาง น ้าของท่ีน่ีใสแจ๋วสีเขียวมรกต มีป่าไมร่้มร่ืนปก
คลุม จุดชมวิวต่างๆ มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ต านานของน ้าตกเล่าวา่ มีเทวดาผูมี้ฤทธ์ิองคห์น่ึง ไดใ้ชเ้ขาของกวาง
ขดุลงไปในพื้นดินจนน ้าผดุข้ึนมา เกิดเป็นแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ต่อมาไดมี้กวางทองหนุ่มมากินน ้า และเห็นเป็นท่ีท่ี
อุดมสมบูรณ์ จึงเขา้ไปอาศยัอยูโ่พรงถ ้าบริเวณหนา้ผาติด เม่ือชาวบา้นมาพบเห็นน ้าตกท่ีเกิดข้ึนใหม่และมีกวางทอง
มาอาศยั เลยเรียกบริเวณน้ีวา่ กวางสี หมายถึง กวางหนุ่มท่ีเขาเพิ่งเร่ิมงอก  
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วนัท่ีสอง เท่ียวหลวงพระบางใหเ้ตม็ท่ี 
เท่ียง  ทานอาหารเท่ียงท่ีตาดร่มไม ้(ม้ือท่ี4)ร้านอาหารกลางสวนในบรรยากาศสบายๆริมน ้าตก จากนั้นพาท่านไปนัง่จิบ

เคร่ืองด่ืมท่ีชอบท่ีสวนพูนสุข รีสอร์ทท่ีอยูท่่ามกลางนาขั้นบนัได มีสวนดอกไมใ้หท่้านไดเ้ดินหามุมถ่ายภาพ 

      
 

บ่าย ต่อดว้ยนัง่รถตูพ้าท่านออกนอกเมืองไปเท่ียวชมบา้นซ่างไห หมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตม้เหลา้ขาวและงาน
หตัถกรรมทอพื้นเมือง ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกท่ีมีขายตามบา้นแต่ละหลงัไดต้ามความชอบ 

    
  นัง่เรือขา้มฟากท่ีท่าเรือปากอูไปท่ีถ ้าต่ิงถ ้า ท่ีในสมยัโบราณสมยัท่ีพระเจา้โพธิสารราชทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนา 

ทรงใชถ้ ่าต่ิงเป็นสถานท่ีสักการะบ่วงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง มีการคน้พบพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึน
ในคริสศตวรรษท่ี 18-19 กวา่ 2,500 องค ์ถ ้าต่ิงจึงเป็นถ ้าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเจา้มหาชีวิตแห่งหลวงพระบางตอ้งไปสักการ 
โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาวทั้งเจา้มหาชีวิต ขา้ราชบริพาร พระสงฆ ์ประชาชนทัว่ไป จะเดินทางไปสรงน ้าพระพุทธรูป
ท่ีถ ้าต่ิงบนและถ ้าต่ิงล่าง จากนั้นจึงไปไปสรงน ้าพระพุทธรูปท่ีวดัปากอู 

    
ค ่า พาท่านไปทานอาหารค ่าม้ือพิเศษท่ีร้านกอไผ ่(ม้ือท่ี5)  นัง่ทานชาบูปลาจุ่มพร้อมชมร าวงยอ้นยคุ ร่วมเตน้บาสโลป  
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วนัท่ีสาม เท่ียวหลวงพระบาง สโลไลฟ์กบัเมืองมรดกโลก 
เชา้  รับวนัใหม่ท่ีหลวงพระบาง  ทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม(ม้ือ6)จากนั้นพาท่านเขา้ชมพระราชวงัเจา้มหาชีวิตแห่ง

อาณาจกัรลา้นชา้ง ชมเคร่ืองราชบรรณาการท่ีชาวต่างต่างชาติน ามาถวายพระมหากษตัริยใ์นสมยัก่อน 
ต่อดว้ยเก็บตกตลาดเชา้ ซ้ือของฝากของท่ีระลึกกลบัเมืองไทย    

    
จากนั้นน าท่านเขา้ชมวดัเชียงทอง วดัหลวงประจ าราชวงศล์า้นชา้ง วดัแห่งน้ีในสมยัก่อนมีฐานะเป็นวดัประตูเมือง 
เพราะตั้งอยูใ่กลท่้าเทียบเรือซ่ึงเป็นท่ีข้ึนลงเรือของขุนนาง เช้ือพระวงศ ์เจา้มหาชีวิต รวมถึงชาวต่างชาติ ชมความ
งดงามของสิมหรืออุโบสถแห่งวดัเชียงทองท่ีทัว่โลกยกยอ่งใหเ้ป็นเพชรยอดมงกุฎแห่งลา้นชา้ง เอกลกัษณ์ท่ี
ภาคภูมิใจของชาวหลวงพระบาง พาท่านเขา้ชมลายค าท่ีวิจิตรบรรจง แต่ละภาพเล่าเร่ืองพุทธประวติัและต านาน
โบราณของเมืองหลวงพระบาง 

      
จากนั้นเดินไปดา้นหลงั ชมโรงเก็บราชรถไมแ้กะสลกัปิดทองของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์พระมหากษตัริยข์อง
เมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง ท่ียงัคงเหลือใหช้มเพียงแห่งเดียว 

      
เท่ียง ทานอาหารเท่ียงอร่อยๆ ท่ีร้านผามไซ ในบรรยากาศริมแม่น ้าคาน(ม้ือท่ี7) จากนั้นพาท่านไปนัง่เล่น 

จิบกาแฟและชิมเบเกอร์ร่ีท่ีร้านซูริก ร้านน้ีนอกจากบรรยากาศจะน่านัง่แลว้ ขนมยงัสดใหม่หอมอร่อยมากครับ 
 
 
 



       เวียงจนั-หลวงพระบางเตม็3วนั2คืน (LC105)              6

 
วนัท่ีสาม  เท่ียวเวียงจนั เก็บภาพความประทบัใจและเดินทางกลบัโดยสวสัด์ิภาพ 
บ่าย น าคณะเดินทางไปท่ีสถานีรถไฟหลวงพระบาง นัง่รถไฟชมวิวผา่นเมืองกาสี เมืองวงัเวียง บริเวณน้ีคือเส้นทางท่ีสวย

ท่ีสุดของประเทศลาวตอนเหนือ เวลาเดินทางทั้งส้ินประมาณ2ชัว่โมง ก่อนจะถึงนครหลวงเวียงจนั 

    
 อ าลานครหลวงเวียงจนั เดินทางมาท่ีด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย  แวะช๊อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีดิวต้ีฟรี 

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีทั้งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ขนมขบเค้ียว ช๊อกโกแลต็ ชา กาแฟและอีกมากมาย 

    
จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้าโขงเขา้สู่จงัหวดัหนองคาย ทานอาหารว่างในรถเพื่อเดินทางต่อไปยงัสนามบิน
นานาชาติอุดรธานี นัง่เคร่ืองกลบัมายงัสนามบินดอนเมืองกลบัภูมิล าเนาโดยสวสัด์ิภาพพร้อมกบัภาพความ
ประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
      อตัราค่าบริการรวม  
-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพอุดรพร้อมคณะ (กรณีท่ีเป็นแพค็เกจรวมตัว๋เคร่ืองบิน) 
-ค่าภาษีสนามบิน ค่ากระเป๋าสัมภาระ15kg (กรณีท่ีเป็นแพค็เกจรวมตัว๋เคร่ืองบิน) 
-ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
-ค่าโรงแรมท่ีพกัท่ีระบุในโปรแกรม พกัหอ้งละ2ท่าน 
-ค่าจา้งหวัหนา้ทวัร์ไทย ไกดท์อ้งถ่ิน ผูช่้วยไกด ์สตาร์ฟ 
-ค่ารถไฟ-ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่ีท่องท่ีท่องเท่ียวในโปรแกรม 
-ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆและกิจกรรมท่ีระบุอยูใ่นรายการ  
-ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละหน่ึงลา้นบาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 
          อตัราค่าบริการไม่รวม  
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ค่าโทรศพัท ์ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมพิเศษ  
-ค่าเคร่ืองด่ืม ขนม เบเกอร์ร่ีท่ีร้านกาแฟหรือร้านคาเฟ่ต ์
-ค่ารถรับส่งนอกสถานท่ี นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียวปกติ  
-ค่าทริปทีมงาน สตาฟ มคัคุเทศก ์คนขบัรถ800บาทต่อท่าน 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% (กรณีขอใบก ากบัภาษี) 
       ขอ้มูลการท่องเท่ียว  
-การเขา้พกัหอ้งพกัท่ีโรงแรม กรุณาแจง้สเป็คก่อนเดินทาง เพื่อทีมงานจะไดเ้ตรียมใหท่้านไดต้ามตอ้งการ  
-หากท่านใดตอ้งการอาหารแบบไหนเป็นพิเศษ กรุณาแจง้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย7วนั  
-เง่ือนไขการใหบ้ริการ  เท่ียวบิน ราคาแพค็เกจและรายการท่องเท่ียว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
                                                               เอกสารประกอบการเดินทาง 
-พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใชง้านไดอี้กมากกวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
-เอกสารยนืยนัการฉีดวคัซีนทุกยีห่้อทุกสูตรครบ2เขม็หรือพาสปอร์วคัซีน(ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชแ้ลว้) 
          การช าระเงินและการจองทวัร์ 
-ช าระเงินมดัจ าตามท่ีตกลง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางตามท่ีตกลง 
-ธนาคารไทยพานิชย ์เลขท่ีบญัชี407-906755-4 ช่ือบญัชี นาย สิริพงษ ์ทิพยส์ังวาลย ์
-ช่องทางการจอง ติดต่อ 
บริษทั ไชยนารายณ์ ทราเวล จ ากดั(ลาว) ใบอนุญาตเลขท่ี 051/ ຖວທ,ອດຊ 
บริษทั ไชยนารายณ์ โกลเบ้ิล จ ากดั ใบอนุญาตเลขท่ี21/01012 
-ไลน์ไอดี @chainarai เบอร์โทรศพัท ์063 5599 896,092 891 2277 
-รายละเอียดการเดินทาง เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะอพัเดทแจง้ทุกท่านเป็นระยะ เพื่อใหไ้ดเ้ตรียมตวั 
 


