กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
xx.xx น.

xx.xx น.
11.15 น.
เทีย่ ง
บ่ ำย

(1)

กรุงเทพฯ – หลวงพระบำง – พระรำชวังหลวง – พระธำตุพูสี

คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำน...........ทำงเข้ ำที.่ ............เคำน์ เตอร์ ............สำยกำรบิน..........
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสาร การเดินทาง
ให้กบั ท่าน
ออกเดินทำงสู่ หลวงพระบำง โดยเทีย่ วบินที.่ ..............
เดินทางสู่ หลวงพระบางนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางโดย
รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้ องอำหำร
นาท่านเดินทางสู่ พระรำชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวติ ลาว วังนี้ สร้างในปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447)
สถาปนิ กชาวฝรั่ งเศสเป็ นผูอ้ อกแบบต่อมาได้แก้ไขให้ยอดเป็ นปราสาทแบบลาว
เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบยุ โ รปผสมศิ ล ปะล้า นช้า ง ปั จ จุ บ ัน เปลี่ ย นมาเป็ นหอ
พิพิธภัณฑ์ต้ งั แต่ปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรู ป
ปางห้ า มสมุ ท ร สู ง 1.14 เมตร หนั ก 54 กก. กล่ า วกัน ว่ า ท าด้ ว ยทองค า 90
เปอร์ เซ็นต์ เป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบาง และของชาวลาวและเป็ น
ที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบางตามชื่อพระบาง เพราะเดิมเมืองนี้ ชื่อเมืองชวา แล้วเปลี่ยนมาเป็ นเชี ยงตง เชี ยง
ทอง นาท่านเดิ นทางสู่ วัดใหม่ สุวันนะพูมำรำมวัดนี้ แม้ชาวลาวจะเรี ยกสั้นๆ ว่า “วัดใหม่ ” แต่วา่ ก็เป็ นวัดอัน
เก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2337 ในสมัยพระเจ้าอนุรุทธราชในวันปกติธรรมดา วัดใหม่ดูโดดเด่นด้วย “สิ ม”
(โบสถ์หรื อวิหาร) แบบลาวที่ มี หลัง คาซ้อนชั้นอันอ่ อนช้อย ภายในสิ ม มี “พระเอ้ ” หรื อพระพุ ทธรู ป
ทรงเครื่ องเป็ นพระประธานที่ดูขรึ มขลัง ส่ วนบานประตูของวัดใหม่ก็งดงามไปด้วยฝี มือการแกะสลักไม้ของ
“เพียตัน” (พระยาตัน) หนึ่ งในสุ ดยอดช่างของลาวครั้นพอถึ งช่ วงสงกรานต์ ที่วดั ใหม่จะคับคัง่ ไปด้วยผูค้ น

ค่ำ

ที่มาสรงน้ า “พระบาง” พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบาง ซึ่ งได้อญั เชิ ญมาจาก “หอพิพิธภัณฑ์เมือง
หลวงพระบาง” ที่อยูใ่ กล้ๆ กับวัดใหม่ จากนั้นนาท่านสักการะ พระธำตุพูสี ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาสู งถึง
150 เมตร ใจกลางของหลวงพระบาง พระธาตุองค์น้ ี เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้
จะต้องขึ้ นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ข้ ึนไปบูชาก็เหมื อนมาไม่ถึงเมื องหลวงพระบาง โดยท่านต้องเดิ นขึ้ น
บันไดสู งถึง 325 ขั้น ตลอดทางที่ข้ ึนนั้นท่านจะไม่ผิดหวังเพราะสองข้างทางร่ มรื่ นและหอมอบอวลไปด้วย
ดงดอกจาปาลาวหลากสี สัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพาโนรามาของราชธานี เก่าแก่ ริ ม ลา
น้ ากว้างยาวสุ ดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่วา่ บ้ ำนผำเมืองพู อู่อำรยธรรมล้ ำนช้ ำง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำร
พักที่ .................. หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(2)

ถำ้ ติ่ง – บ้ ำนซ่ ำงไห – นำ้ ตกตำดกวงสี – บ้ ำนผำนม – ตลำดมืด

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยังท่าเรื อหน้าวัดเชียงทอง นั่งเรือ ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าโขงสู่ ถำ้ ติ่ง ซึ่ งเป็ นถ้ าบนผาริ ม
แม่น้ าโขง มีอยู่ 2 ถ้ า คือ ถ้ าบนและถ้ าล่าง เคยมีพระพุทธรู ป ทอง เงิน นาค
แต่ปัจจุบนั เหลื อพระพุทธรู ปไม้จานวนมากนับพันองค์สมควรแก่เวลานา
ท่านล่องเรื อกลับ ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้ ำนช่ ำงไห่่ ชมวิถี
ชีวติ ของชาวบ้านที่อาศัยอยูร่ ิ มแม่น้ าโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้ม
เหล้า ขาวจ าหน่ า ย และยัง เป็ นแหล่ ง รวมสิ น ค้า พื้ น เมื อ งจ าพวก ผ้า ทอ
ลวดลายสวยงามมากมาย เครื่ องเงิน วางจาหน่ายอย่างเป็ นระเบียบ ชมความร่ วมมือของชาวบ้านที่ได้จดั แต่ง
ลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว ได้เวลาพอสมควรลงเรื อเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองหลวงพระบาง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้ องอำหำร
นาท่านเดิ นทางผ่านหมู่บา้ นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตำดกวงสี หนึ่ งในน้ าตกที่สวยที่สุดใน
หลวงพระบางชมความงามของน้ า ตกลดหลั่น เป็ นชั้น ๆ อย่ า ง
สวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหิ นปูนที่ไหลปะปนมากับน้ า
พร้อมกับชมความร่ มรื่ นเขียวชะอุ่มรอบๆ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
บ้ ำนผำนม หมู่บา้ นทอผ้าของชาวไทลื้อที่อพยพมากจากสิ บสองปั น
นา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1347 ในอดี ตหมู่บา้ นนี้ เป็ นหมู่บา้ นข้าราชบริ พาร
ของเจ้ามหาชี วิตแห่ งอาณาจักรล้านช้าง ผูห้ ญิงมีหน้าที่หลักคือทอผ้าถวายราชสานักตาม พระราชกระแส
รับสั่งของเจ้ามหาชี วิต และราชวงศ์ ชาวบ้านผานมจึงมีฝีมือการทอผ้าที่
ปราณี ตสวยงามจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ ชี วิตประจาวันของผูห้ ญิงหมู่บา้ น
นี้ จะผูกพันกับการทอผ้าทุกครัวเรื อน ตั้งแต่เด็กสาวไปจนแก่ เมื่อรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2518 ยกเลิกตาแหน่งเจ้ามหาชีวิตหมู่บา้ นนี้
จึงต้องหันมาทอผ้าขายนักท่องเที่ยวและคนทัว่ ไป เชิ ญท่านเลือกซื้ อผ้าทอ
เพื่อเป็ นของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำร

หลังอาหารท่านสามารถเดิ นเที่ ยวชม ถนนข้ ำวเหนียว ของหลวงพระบาง หรื อ ตลำดมืด เลื อกซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองเพื่อเป็ นของฝากและของที่ระลึก
พักที.่ ................... หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
05.00 น.

07.00 น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

16.10 น.
18.10 น.

(3)

หลวงพระบำง – ตักบำตรข้ ำวเหนียว – วัดเชียงทอง
พระธำตุหมำกโม – กรุงเทพฯ

อรุ ณสวัสดิ์ ยามเช้า ร่ วมทาบุ ญตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง ทุ กเช้าชาวหลวงพระบางทุ กบ้านจะพากัน
ออกมานั่ง รอตัก บาตรพระสงฆ์ที่ เรี ยงกัน เป็ นแถวเดิ นมาตามถนนเป็ นร้ อย ๆ รู ป ซึ่ งเป็ นภาพยามเช้าที่ มี
ชี วิตชี วาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึ งวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุ ข ความเลื่ อมใสศรั ทธาที่มีต่อพุทธ
ศาสนาที่หยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นชม วั ด เชี ย งทอง วัด หลวงที่ ส วยที่ สุ ด ในหลวงพระบาง ได้รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ นอัญ มณี แ ห่ ง
สถาปั ตยกรรมแห่ งลาว สุ ดยอดแห่ ง สถาปั ตยกรรมล้า นช้า งที่ ส ร้ า ง
ความตื่นตะลึงในความงามให้แก่ผมู ้ าเยือนคนแล้วคนเล่า วัดเชี ยงทอง
เป็ นวัด เก่ า แก่ ก ว่า 400 ปี ตั้ง อยู่บ ริ เวณหัว แหลมล าน้ า คาน ไหลมา
บรรจบแม่น้ าโขง โดยสร้ างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช ปี 21022103 สิ่ งที่เด่นที่สุดในวัดคือ สิ ม หรื อโบสถ์ ที่มีโครงสร้างคล้ายโบสถ์
ล้านนา มีหลังคาลดหลัน่ กันมาเป็ นชั้น ๆ เกื อบจะถึ งพื้น มองด้านหน้าโบสถ์จะมีลกั ษณะคล้ายเหยี่ยว (ฮุง้ )
สยายปี กขณะร่ อนลงและกางปี กแตะพื้น หน้าบันตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิ ดทอง ผนังโบสถ์โดดเด่นด้วย
ลวดลายปิ ดทองฉลุลายลงบนพื้นรักสี ดา และยังมีวิหารเล็ก ๆ อีก 2 หลัง ที่ตกแต่งด้วยกระจกสี บนพื้นชมพู
สด งดงามบริ สุทธิ์ แบบศิลปะไร้มายา และยังมี โรงเมีย้ นโกศ ในวัดที่ออกแบบโดยเจ้ามณี วงศ์ แกะสลักและ
ตกแต่งลวดลายด้วยเรื่ องรามเกียรติ์ เป็ นฝี มือแกะสลักของช่างหลวงเพี้ยตัน ศิลปิ นแห่ งชาติลาว ที่งดงามด้วย
องค์ประกอบทางศิลปะ ให้อารมณ์และความรู้สึกสุ ดที่จะบรรยาย และเมื่อได้ชมภาพแกะสลักบานประตูรูป
นางสี ดาลุยไฟนั้นก็ดูร้อนแรงเหมือนดังไฟที่ดูพวยพุง่ ออกมาจริ ง ๆ เป็ นงานศิลปะชิ้นเอกที่น่าชมเป็ นอย่างยิง่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้ องอำหำร
นาท่านชม วัดวิชุน สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี ค.ศ. 1503-1504 วัดนี้ มีพระธาตุเจดี ยอ์ งค์ใหญ่คล้าย
แตงโม ชาวลาวเรี ยกว่า พระธำตุหมำกโม เจดียน์ ้ ี เคยทรุ ดโทรมมากเพราะ
ถูกพวกฮ่อเข้ามาปล้น ในปี ค.ศ. 1895 ต่อมาพระเจ้าสักกะลินได้โปรดให้
มี ก ารบู ร ณะใหม่ และได้มี ก ารบู ร ณะครั้ งใหญ่ ใ นปี ค.ศ. 1914 ได้พ บ
โบราณวัตถุ ที่มี ค่ามากมาย ปั จจุ บ นั นาไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวง
พระบาง วัดวิชุนนี้ เป็ นวัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีโบสถ์
ทาด้วยไม้แกะสลักฉลุลายงดงามมาก วัดนี้ เคยเป็ นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็ นแหล่งรวมผลงานฝี มือต่าง
ๆ เพราะผ่านการซ่อมแซมมาหลายยุคหลายสมัย ทาให้พุทธ สถาปั ตย์ วัดวิชุนนี้ มีความโดดเด่นแตกต่างจาก
วัดอื่น ๆ ในหลวงพระบาง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที…
่ ……………….
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ จากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

