โดยรถบัสปรับอากาศ 6 วัน 3 คืน
กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.
20.30 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

กรุงเทพฯ – หนองคาย

คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมายพบ เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทเฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก
ให้กบั ท่ำนในเรื่ องสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำง
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ จังหวัดหนองคาย โดยรถโค้ชปรับอำกำศ หนองคำยเมืองชำยแดนริ มฝั่ งแม่น้ ำโขง เป็ น
ประตู สู่ เมื อ งเวีย งจันทน์ เมื องหลวงของประเทศสำธำรณรั ฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำว โดยมี ส ะพำน
มิ ต รภำพไทย-ลำวเชื่ อมต่ อ ระหว่ำ งสองประเทศระหว่ำ งกำรเดิ น ทำงบริ ก ำรอำหำรค่ ำ แบบปิ คนิ ก พร้ อ ม
เครื่ องดื่มบนรถ มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมกำรเดินทำง
พักผ่อนค้ำงคืนบนรถนอนหลับฝันดี รำตรี สวัสดิ์

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้ า

(1)

(2)

หนองคาย – เวียงจันทร์ – วังเวียง – หลวงพระบาง

คณะเดินทางถึงจังหวัดหนองคาย ให้ ท่านปฏิบัติภารกิจส่ วนตัว
นำท่ำนผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง บริ เวณสะพำนมิตรภำพไทย – ลำว พบมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่นให้กำรต้อนรับ
คณะ ก่อนเดินทำงสู่ นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลำว และนำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองวังเวียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง ตลอดสองข้ำงทำง ท่ำนจะเพลิดเพลินกับทัศนี ยภำพ อันงดงำม
ของทิวเขำไร่ นำแบบขั้นบันได และหมู่บำ้ นชนพื้นเมืองเผ่ำต่ำงๆ ของลำว เช่น ลำวสู ง ลำวเทิง ลำวม้ง ไทลื้อ
ซึ่ งตั้งบ้ำนเรื อนอยูส่ องข้ำงทำง ชมควำมยิ่งใหญ่ของขุนเขำที่เต็มไปด้วยไม้ป่ำนำนำพันธุ์ ที่ข้ ึนตำมธรรมชำติ
เส้นทำงสำยนี้จดั เป็ นเส้นทำงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอำคเนย์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

(3)

พระราชวังเก่า – ถา้ ติ่ง – บ้ านช่ างไห – นา้ ตกตาดกวงซี
บ้ านผานม – ตลาดมืด

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ พระราชวังเก่ า (Royal Palace Museum) เป็ นวังที่ เจ้ำมหำชี วิตศรี สว่ำงวงศ์ ทรง ประทับ
อยูท่ ี่นี่จนสิ้ นพระชนม์ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518
พระรำชวัง ก็ ไ ด้ถู ก เปลี่ ย นเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ประกอบด้ว ย หอฟั ง ธรรม
ห้องรับแขกของเจ้ำมหำชีวติ และพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทำงด้ำนหลัง
ก็เป็ นพระตำหนักซึ่ งมีเครื่ องใช้ไม้สอยต่ำงๆ จัดเก็บไว้เป็ นระเบียบเรี ยบ
ง่ำย และนำท่ำนนมัสกำร หอพระบาง ซึ่ งเป็ นพระคู่บำ้ นคู่เมืองของหลวง
พระบำง เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนปรำงค์ห้ำมสมุทร เป็ นพระพุทธรู ป
ศิลปะขอมสมัยหลังบำยน น้ ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรู ปนำคปรกสลักศิลำ
ศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐำนอยู่ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงไปยัง ท่ำเรื อหน้ำวัดเชี ยงทอง เพื่อลงเรื อเดินทำง
ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ ำโขง ถา้ ติ่ง (Ting Cave) ซึ่ งเป็ นถ้ ำอยูบ่ นหน้ำ
ผำริ มแม่น้ ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ ำ คือ ถ้ ำล่ำงและถ้ ำบน ถ้ ำติ่งลุ่ม หรื อถ้ ำล่ำงสู ง
60 เมตรจำกพื้ น น้ ำ มี ล ัก ษณะเป็ นโพรงน้ ำ ตื้ น ๆ มี หิ น งอกหิ น ย้อ ย มี
พระพุทธรู ปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่ วนใหญ่จะเป็ นพระยืน มีท้ งั ปำง
ประทำนพร และปำงห้ำมญำติ ถ้ ำติ่งบน จะไปทำงแยกซ้ำยเดินขึ้นบันได
ไป 218 ขั้น ปำกถ้ ำไม่ลึกมำกมีพระพุทธรู ปอยูใ่ นถ้ ำแต่ไม่มำกเท่ำถ้ ำล่ำง
สมัยโบรำณเป็ นที่สักกำระบวงสรวงดวงวิญญำณ ผีฟ้ำ ผีแถน เทวดำผำ
ติ่ง ต่อมำพระเจ้ำโพธิ สำรทรงเลื่ อมใสพระพุทธศำสนำเป็ นผูน้ ำพระพุทธรู ปเข้ำมำ และจึงทรงใช้ถ้ ำติ่งเป็ น
สถำนที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทำงพุทธศำสนำ แล้วล่องเรื อกลับ ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบำงแวะ บ้ านช่ างไห ชมวิถีชีวิต
ของชำวบ้ำนที่ อยู่ริมแม่น้ ำโขง มีอำชี พในกำรหมักสำโท และต้มเหล้ำขำว จำหน่ ำยและยังเป็ นแหล่ งรวม
สิ นค้ำพื้นเมืองจำพวก ผ้ำทอลวดลำยสวยงำมมำกมำย เครื่ องเงิ น วำงจำหน่ ำยอย่ำงเป็ นระเบี ยบ ชมควำม
ร่ วมมื อของชำวบ้ำนที่ ได้จดั แต่ งลำนบ้ำน อย่ำ งสวยงำมเพื่อรอรั บนักท่องเที่ ยว ได้เวลำพอสมควรลงเรื อ
เดินทำงกลับสู่ ตวั เมืองหลวงพระบำง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นำเดิ นทำงผ่ำนหมู่ บำ้ นชนบท ชมวิถี ชีวิตของชำวบ้ำนสู่ น้าตกตาดกวงชี
หนึ่งในน้ ำตกที่สวยที่สุด ในเขตหลวงพระบำง ชมควำมงำมของน้ ำตกที่ตก
ลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ อย่ำงสวยงำมแต่ละชั้นเกิ ดจำกกำรผสมของหิ นปูนที่ไหล
ปะปนมำกับน้ ำพร้ อมกับชมควำมร่ มรื่ นเขียวชอุ่มรอบๆบริ เวณ จำกนั้นนำ
ท่ำนเดิ นทำงกลับหลวงพระบำงโดยแวะช้อปปิ้ งผ้ำพื้ นเมื องที่ บ้ า นผานม
หมู่บำ้ นทอผ้ำของชำวไทลื้อ ที่อพยพมำจำกสิ บสองปั นนำ มีฝีมือในกำรทอ
ผ้ำอย่ำงสวยงำม
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนได้สัมผัสกับบรรยำกำศยำมค่ำคืนของเมืองหลวงพระบำง นำท่ำนเดินเที่ยวชม ตลาด
มืด หรือถนนข้ าวเหนียว แวะเลือกซื้ อของพื้นเมืองลำว เช่น ผ้ำไหม เครื่ องเงิน เป็ นต้น
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
05.00 น.

เช้ า

เทีย่ ง

(4)

ทาบุญตักบาตร – ตลาดเช้ า – วัดเชียงทอง – พระธาตุภูษี
วัดวิชุนราช – เมืองวังเวียง

อรุ ณสวัส ดิ์ ยำมเช้ำ ไปร่ วมท ำบุ ญ – ตัก บำตร กับ ชำวหลวงพระบำง
ทุ ก เช้ ำ ชำวหลวงพระบำงทุ ก บ้ำ นจะพำกัน ออกมำนั่ ง รอตัก บำตร
พระสงฆ์ที่เรี ยงแถวเดินมำตำมถนนเป็ นร้อยๆ รู ป ซึ่ งเป็ นทัศนียภำพยำม
เช้ำที่มีชีวติ ชีวำของหลวงพระบำง โดยสะท้อนถึงวิถี ของสังคม อันสงบ
สุ ข และควำมเลื่ อ มใสศรั ท ธำที่ มี ต่ อ พุ ท ธศำสนำที่ ห ยัง่ รำกลึ ก ลงใน
วัฒนธรรมของชำวล้ำนช้ำง และนำท่ำนแวะเที่ยวชม ตลาดเช้ า ของเมืองหลวงพระบำง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเที่ยวชม วัดเชี ยงทอง ซึ่ งเป็ นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบำง โดยพระเจ้ำชัยเชษฐำธิ รำชได้โปรดให้
สร้ ำงขึ้น และได้รับกำรอุปถัมภ์จำก เจ้ำมหำชี วิตศรี สว่ำงวงศ์ และเจ้ำ
ชีวติ ศรี สว่ำงวงศ์วฒั นำเป็ นอย่ำงมำก บริ เวณที่ต้ งั ของวัดเป็ นที่ตอนหัวโค้ง
ของแผ่ น ดิ น ที่ แ ม่ น้ ำคำน มำบรรจบกั น กั บ แม่ น้ ำโขง เป็ นศู น ย์
ศิลปกรรมล้ำนช้ำง ควำมงำมของวัดอยูท่ ี่ควำมสงบสง่ำสะอำด มีกำรวำง
ผังออกแบบ และบำรุ งรั กษำอย่ำงดี เยี่ยม ชมสิ มหรื อโบสถ์ ซึ่ งเป็ นต้น
กำเนิดของศิลปะสกุลช่ำงล้ำนช้ำง จำกนั้นนำท่ำนเดินขึ้นไปสักกำระ พระธาตุภูษี ที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขำใจกลำง
ของเมืองหลวงพระบำง พระธำตุองค์น้ ี ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง ใครก็
ตำมที่ ม ำเยือนเมื องนี้ จะต้องขึ้ นไปบู ช ำพระธำตุ ถ้ำ ไม่ ไ ด้ข้ ึ นไปบู ช ำก็
เหมือนมำไม่ถึงเมืองหลวงพระบำง โดยท่ำนต้องเดินขึ้นบันไดสู งถึง 328
ขั้น ขึ้ นสู่ ภูษีตลอดทำงที่ ข้ ึ นท่ำนจะไม่ผิดหวัง เพรำะสองข้ำงทำงร่ มรื่ น
และหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกจำปำลำวหลำกสี สัน ทิวทัศน์ที่มอง
จำกยอดภูษีลงมำนั้น คือ ภำพพำโนรำม่ำของรำชธำนี เก่ำแก่ริมลำน้ ำกว้ำงยำวสุ ดสำยตำ ล้อมรอบด้วยทิวเขำ
สลับซับซ้อนสมกับนำมที่วำ่ บ้ำนผำ เมืองภู อู่อำรยธรรม ล้ำนช้ำง นำท่ำนเข้ำชม วัดวิชุนราช (Visounnarath
Temple) สร้ ำ งขึ้ นในสมัยพระเจ้ำวิชุนรำชในปี พ.ศ. 2046 สร้ ำงขึ้ นเพื่ อเป็ นที่ ป ระดิ ษฐำนพระบำง ซึ่ ง
อำรำธนำมำจำกเมืองเวียงคำ มีเจดียป์ ทุมหรื อพระธำตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธำตุเจดียอ์ งค์ใหญ่รูปทรงคล้ำย
แตงโมผ่ำครึ่ ง ทำให้ชำวลำวเรี ยกกันว่ำ พระธาตุหมากโม เป็ นทรงโอคว่ำ
ยอดพระธำตุลกั ษณะคล้ำยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรู ปแบบลังกำหรื อ
สุ โขทัย เจดียน์ ้ ีอำจดูทรุ ดโทรมมำกแม้จะมีกำรปฏิสังขรณ์มำ 2 ครั้งแล้วในปี
พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้ำสักกริ นทร์ (คำสุ ก) ซึ่ งเป็ น พระรำชบิดำของเจ้ำ
มหำชี วิตศรี สว่ำงวงศ์ ได้โปรดให้มีกำรบูรณะใหม่และได้มีกำรบูรณะครั้ง
ใหญ่ใน ปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ำมหำชี วิตศรี สว่ำงวงศ์ ได้คน้ พบโบรำณวัตถุมีค่ำมำกมำย เช่น เจดี ย ์
ทองคำ พระพุทธรู ปหล่ อสำริ ด พระพุทธรู ปทองคำ ปั จจุ บนั นำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง
ในพระรำชวังหลวงจนปัจจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร

บ่ าย

ค่า

นำคณะออกเดิ นทำงกลับ สู่ เมื องวังเวียง เป็ นเมื องธรรมชำติ สวยสดงดงำม อำกำศเย็นสบำย เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวของลำวตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขำสู ง มองเห็นสำยน้ ำกว้ำงสลับกับเนิ นทรำย
โดยมีเทือกเขำหิ นปูนเป็ นฉำกหลัง วังเวียงได้ฉำยำว่ำ กุ้ยหลินแห่ งเมืองลาว แวะจิบน้ ำชำ – กำแฟ ที่ กิ่วกระ
จา เป็ นจุดชมวิวบนยอดเขำที่สูงที่สุดของลำว
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

วังเวียง – เวียงจันทน์ – วัดเจ้ าแม่ ศรีเมือง – วัดสี สะเกด วัดพระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – หนองคาย - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จำกนั้นออกเดินทำงไปยังเวียงจันทน์ ตำมเส้นทำงวังเวียง (เส้นทำงเดิม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นำท่ำนชมเมืองและศำสนสถำนที่สำคัญของเมืองหลวงลำวปั จจุบนั นำท่ำนนมัสกำร วัดเจ้ าแม่ ศรี เมือง ถือ
เป็ นศำลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชำวเวียงจันนับถือมำกและมักจะมำบนบำน
เพื่อขอสิ่ งที่ปรำรถนำ จำกนั้นนำท่ำนชม หอพระแก้ ว ที่พระเจ้ำไชยเชษฐำธิ
รำชโปรดเกล้ำให้สร้ ำงขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิ ษฐำนพระแก้วมรกตที่อญั เชิ ญมำ
จำก จ.เชี ยงใหม่ ปั จจุบนั เป็ นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบรำณวัตถุล้ ำค่ำ
ของลำว แล้วนำท่ำนข้ำมถนนไปชม วัดสี สะเกด วัดที่มีภูมิสถำปั ตย์งดงำม
มำกแห่งหนึ่งของลำวมีวหิ ำรใหญ่อยูต่ รงกลำงล้อมรอบด้วยระเบียงคดทั้ง 4 ด้ำน ภำยในมีจิตร กรรมฝำผนังที่
มีคุณค่ำแก่กำรอนุ รักษ์แต่สิ่งที่เด่นมำกของวัดนี้ คือ หอไตร หรื อ หอธรรม ที่ มีรูปทรงคล้ำยมณฑปมีหลังคำ
ลดหลั่นกัน ลงมำเป็ นชั้น ๆ ตำมศิ ล ปะสกุ ล ช่ ำ งล้ำ นช้ำ ง เป็ นพุ ท ธสถำปั ตยกรรมที่ ง ดงำมมำกของนคร
เวียงจันทน์ หลังจำกนั้นนำท่ำนไปสักกำระ วัดพระธาตุหลวง เป็ นพระธำตุเก่ำแก่คู่บำ้ นคู่เมืองของลำว เป็ น
พระธำตุที่มีขนำดทั้งสู งและใหญ่ที่สุดในลำว สู งถึง 45 เมตร ทุกๆ ปี
จะมีงำนบุญใหญ่บูชำพระธำตุในวันเดือนเพ็ญสิ บสอง ประชำชนจำก
ทัว่ ทุกสำรทิศ จะหลัง่ ไหลมำทำบุญตักบำตรเวียนเทียนรอบองค์พระ
ธำตุ และถวำยพำนพุ่มดอกไม้และปรำสำทผึ้งชม อนุสาวรี ย์ประตูชัย
เป็ นสถำปั ตยกรรมที่ผสมผสำนศิลปะล้ำนช้ำงกับฝรั่งเศสเข้ำด้วยกัน
อย่ำงงดงำมและกลมกลื นอย่ำงยิ่งได้เวลำพอสมควรนำท่ำนเดิ นทำงต่อสู่ สะพำนมิตรภำพไทย – ลำว จ.
หนองคำย นำท่ ำ นผ่ำ นพิ ธี ก ำรตรวจคนเข้ำ เมื อง ให้ท่ ำ นได้เลื อกซื้ อสิ นค้ำ ปลอดภำษี แล้วเดิ นทำงต่ อ สู่
ประเทศไทย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ

วันทีห่ กของการเดินทาง
05.00น.

(5)

(6)

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางถึงสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

