
 
สะบายดีหลวงพระบาง 

        หลวงพระบาง เมอืงมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) 

ยงัคงรกัษาไวซ้ึ�งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอันดีงามมากที�สดุใน
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เป�นเมอืงที�มคีวามเก่าแก่เพราะเป�นราชธานีแห่งแรก
ของอาณาจกัรล้านชา้ง ตั�งอยูท่างภาคเหนือของลาวบรเิวณรมิแมน่ํ�าโขง และ
แมน่ํ�าคานซึ�งไหลมาบรรจบกันก่อให้เกิดทัศนียภาพทางธรรมชาติอันสวยงาม
บา้นเรอืนเอกลักษณ์สไตล์โคโลเนียล ขนบธรรมเนียม และประเพณีที�ยงัคงสบื
เนื�องไวเ้ป�นอยา่งดี รวมถึงผู้คนที�เป�นมติรที�จะทําให้คณุต้องตกหลมุรกัเมอืง
มรดกโลกแห่งนี�อยา่งไมต้่องสงสยั

 
เมืองมรดกโลก สัมผัสวิถีสโลว์ไลฟ�
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กําหนดการเดินทาง: .............
ทัวรส์ว่นตัว I เดินทางตั�งแต่ 2 ท่านขึ�นไป

BANGKOKAIR GOGO



พิพิธ ภัณฑ์พระราชวังหลวง  –  วัดแสนสุขาราม  –  
วัด เชียงทอง  –  ออกพบตก  –  นํ�าตกตาดกวางสี
 

สินค้าพื�นเมืองที�ตลาดมืด และศูนย์เรียนรู้การทอผ้าออกพบตก

กรุง เทพฯ  –  หลวงพระบาง   –  วัด ใหม่สุ วรรณภูมาราม   –
ล่อง เรือชมแม่นํ�า โขง

ตักบาตรข้ าว เห นียว  –  ตลาดเช้า  –
บ้ านช่าง ไห  –  ถํ�า ติ� ง  –  พระธาตุ พูสี  –  ตลาดคํ�า

     B     L     D

 

โปรแกรมการเดินทาง 

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (FULL SERVICE) 
บริการห้องรับรองของทางสายการบิน พร้อมเสิร์ฟอาหาร 
และเครื�องดื�มบนเครื�อง
 

อาหารไทย อาหารพื�นเมือง อาหารฝรั�งเศส

วัดวิ ชุนราช  –  บ้ านโบราณ  –  Zur ich  bread  –  
บ้ านผานม  –  กรุง เทพฯ
 

HIGHLIGHT
OF LUANG PRABANG ,  LAOS
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11.35 น.

 

เดินทางถึง สนามบนิเมอืงหลวงพระบาง หลังผา่น
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว
มคัคเุทศก์ท้องถิ�นรอรบัที�ประตทูางออก 

จากนั�น นําท่านเดนิทางเพื�อไปรบัประทานอาหาร
 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารลาว
แบบ Fine dining นาํเสนออาหารลาวรสชาติด ีในรปูแบบ
ที�ทันสมยั ท่ามกลางบรรยากาศกลางสระบวั

 

เชค็อินด้วยตนเองที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้
โดยสารขาออก ชั�น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3

เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์   

 

จากนั�นใหท่้านได้พกัผอ่นตามอัธยาศัย ณ  ห้อง
รบัรองของสายการบนิบรเิวณหนา้ GATE D7

09.25 น.

 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงหลวงพระบาง โดยสายการบนิ
บางกอกแอรเ์วยส์ เที�ยวบนิที� PG 941 (ใชเ้วลาบนิ
ประมาณ 2 ชั�วโมง) พรอ้มเสริฟ์อาหารและเครื�องดื�ม
บนเครื�อง
 

หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພຣະບາງ) 
เมอืงที�องค์การยูเนสโกไดย้กยอ่งใหเ้ป�นมรดกโลก

จากนั�น นาํท่านออกเดินทางสู ่วดัใหมส่วุรรณภมูาราม
แต่เดิมเคยเป�นที�ประดษิฐานพระบาง แต่ป�จจุบนัได้
อัญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบาง ป�จจุบนัวดั
นี�เป�นโรงเรยีนปรยิติัธรรม

07.00 น.

 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเชค็อินเขา้สูโ่รงแรมที�พกั
และพกัผอ่นสกัเล็กนอ้ย 



16.00 น.        นาํท่านสูท่่าเรอื เพื�อล่องเรอืรมิแมน่ํ�าโขงและชมพระอาทิตยต์ก อันนา่ตื�นตาตื�นใจ พรอ้มลิ�มลอง                  

                      อาหารชั�นเลิศ และจบิมอ็กเทลท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงาม
 

เป�ดประสบการณล่์องเรอื Sunset cruise หรอื Dinner Cruise ของ Mekong Kingdoms by AVANI

                  Sunset Cruise: 16.00-18.00 น. (ทกุวนัจนัทร ์/ พุธ/ศุกร ์/ เสาร)์   

                     Dinner Cruise: 17.00-19.00 น. (ทกุวนัอังคาร / พฤหสับด ี/อาทิตย ์

                                        ** วนัและเวลา อาจมกีารเปลี�ยนแปลง **

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ รา้นอาหารหลวงพระบางแบบดั�งเดิม ปากห้วยมไีช รสชาติกลมกล่อม รา้นนี�มกีาร
ตกแต่งรา้นอยา่งสวยงาม พรอ้มเสริฟ์อาหารไทย 

 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที�พกั และพกัผอ่นตามอัธยาศัย



กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารลาว        

สไตสห์ลวงพระบางถกูปากคนไทย โดดเด่นด้วยอาคาร
สไตล์โคโลเนียล พเิศษสดุ! พรอ้มเสริฟ์ ตําหมากหุง่ 

สม้ตํารา้นดังที�สดุของหลวงพระบางที�ไมค่วรพลาด
 

ท่านสามารถเปลี�ยนเป�นล่องเรอืจากหลวงพระบางสูบ่า้น
ซา่งไห ถํ�าติ�ง ของ Nava Mekong พรอ้มรบัประทาน
อาหารกลางวนับนเรอื (Set Menu) 

**โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยเพิ�ม**

 

เริ�มตั�งแต่เวลา 10:00 -14.30 น.

ต.ค.-พ.ค.    : ทกุวนั  

ม.ิย.            : ป�ดปรบัปรงุเรอื
ก.ค. – ก.ย.  : ทกุวนัอังคาร / พฤหสัฯ / เสาร ์/อาทิตย์

05.30 น. ร่วมประเพณีทําบุญตักบาตร
ข้าวเหนียว วิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง
คือการได้ทําบุญตักบาตรยามเช้าซึ�งจะมีพระ
สามเณรนับร้อยรูปการตักบาตรของที�หลวง
พระบาง ชาวบ้านจะใช้ข้าวเหนียวอย่างเดียว
ส่วนกับข้าวชาวบ้านจะเอาไปถวายพระที�วัด
 

นําท่านชมวิถีชีวิตยามเช้า ณ ตลาดเช้า ซึ�ง
มีผักสด ปลาสดจากแม่นํ�าโขง ข้าวเหนียว
รวมทั�งอาหารพื� นเมืองยอดนิยม เช่น           

แจ่วบอง สาหร่ายทอด ให้ท่านได้เลือกซื�อ
มากมาย
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรมที�พัก
 

นําท่านเดินทางสู่ บ้านซ่างไห หมู่บ้านนี�ในอดีตทํา
โอ่งไหเป�นอาชีพ แต่ป�จจุบันมีชื� อเสียงเรื�องการต้ม
เหล้าขาวหรือเรียกกันว่า “เหล้าลาว” และเลือกซื�อ
เป�นของฝากได้ นอกจากจะมีเหล้าต้มแล้วยังมีการ
ทอผ้า เครื�องเงินและของที�ระลึกวางจาํหน่ายไว้ด้วย
 

จากนั�น นาํท่านล่องเรือสู่ถํ�าติ�ง ตั�งอยู่ในภูเขาลูก
ใหญ่ตระหง่านอยู่ริมแม่นํ�าโขง เป�นลักษณะถํ�าริม
หน้าผาที�ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมาย
และเพื� อความเป�นสิริมงคลแก่ทุกท่าน
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จากนั�นใหท่้านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป�� งบนถนนคนเดนิ
ยามคํ�าคืน ณ ตลาดมดื มสีนิค้าพื�นเมอืงมากมาย อาทิ ผา้
ป�ก ผา้ทอมอื  ผา้ซิ�น เครื�องเงิน เครื�องไม ้กระเป�า เสื�อผา้
และของที�ระลึก

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ สดุยอดภัตตาคารอาหาร
ฝรั�งเศส Le Elephant ในหลวงพระบาง

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางเขา้สูโ่รงแรมที�พกั 

และพกัผอ่นตามอัธยาศัย

จากนั�นนําท่านชมววิเมอืงหลวงพระบาง ณ พระธาตพูุส ี ความสงูราว 150 เมตร ต้องเดินขึ�นบนัไดทั�งหมด 328 ขั�น ท่านจะ
ได้กลิ�นความหอมจากดอกจาํปาลาว (ดอกลั�นทม) ดอกไมป้ระจาํชาติลาวตลอดสองขา้งทาง เมื�อถึงยอดเชญินมสัการพระ
ธาตทีุ�มชีื�อ “จอมพูนันทะกางฮีสสีตันาค” ท่านจะไดช้มววิพระอาทิตยต์กของเมอืงหลวงพระบาง



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พัก
ได้เวลาสมควร นาํท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที�พัก
 

นาํท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง สร้างในรัชสมัยเจ้า
มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พ.ศ.2447 เป�นศิลปะลาวผสมฝรั�งเศส
ต่อมาได้เปลี�ยนเป�นพิพิธภัณฑ์ประจาํเมืองหลวงพระบาง
นมัสการพระปางห้ามสมุทรหล่อด้วยทองคําบริสุทธิ�เกือบทั�ง
องค์เจ้าฟ�างุ่มได้รับพระราชทานมาจากเมืองเขมร ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีเครื�องราชกุธภัณฑ์เครื�องบรรณาการจากชาติ
ต่างๆพระพุทธรูปทอง เครื�องประดับ มีค่ามากมาย ภาพวาด
สามมิติ งานประดับแก้วกระจกตามวรรณคดีของลาว 

 

นาํท่านสู่ วัดแสนสุขาราม เพื� อสักการะพระพุทธรูปยืนองค์
ใหญ่ ที�มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระหัตถ์ที�
งดงามผ่องแผ้ว และหอรอยพระพุทธบาทจาํลองด้านข้างหอ
พระยืน ส่วนพระอุโบสถลงรักป�ดทองอย่างสวยงาม จัดเป�น
ศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง
 

นาํท่านสู่ วัดเชียงทอง สักการะสิ�งศักดิ�สิทธิ�เพื� อเอาฤกษ์
เอาชัยและความเป�นสิริมงคล เป�นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวง
พระบาง ชมพระอุโบสถที�มีหลังคาแอ่นโค้งและลาดตํ�าซ้อนกัน
อยู่ 3 ชั�น ช่อฟ�าหรือพุทธสีมา 17 ช่อ ชมผนังด้านหลังอุโบสถ
ที�ใช้กระจกสีจากญี�ปุ�นตัดต่อกันเป�นรูปต้นไม้ทอง 
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SPECIAL ACTIVITY 

ใช้ชีวิตในแบบของคุณ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื�นเมือง ร้านเฝอ อร่อยเด็ดสไตล์หลวงพระบาง 

เป�นร้านประจาํที�แม้แต่คนหลวงพระบางเองยังชื�นชอบ
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ศูนย์เรียนรู ้การทอผ้า ออกพบตก OCK POP TOK คือ คําแปลที�มาจาก "EAST MEET

WEST" เป�นการเชื� อมโยงผู้คนเข้าหากันผ่านสิ�งทอ การแลกเปลี�ยนองค์ความรู ้และแนวคิดวัฒนธรรมที�นี� เป�น
ศูนย์แสดงหัตถกรรมและจาํหน่ายผ้าทอมือของลาว สามารถเลือกซื�อสินค้าคุณภาพได้ที�นี�หรือเป�ดประสบการณ์
ทําผ้าทอมือด้วยตนเองสามารถทดลองทําได้กับช่างทอผ้าที�ร ้านออกพบตก   

เป�ดประสบการณ ์Work Shop ที�ออกพบตก  สาํหรบัคนที�สนใจ 

 

ที�นี�เป�ดคลาสสอน ทั�งเรื�องของการทอและการทําผา้มดัยอ้มจากสธีรรมชาติ
เขาสอนกันตั�งแต่การนาํเปลือก ราก แก่น จากต้นไมม้าใชผ้ลิตส ีไปจนถึง
วธิกีารสรา้งลวดลายบนผนืผา้
 

(ท่านสามารถจองบรกิารสดุพเิศษนี�ได ้กรณุาติดต่อกับเจา้หนา้ที�ก่อนการเดนิทาง)

 



จากนั�นนาํท่านเดนิทางเพื�อชมความสวยงามของ นํ�าตกตาดกวางสี
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เป�นสถานที�ท่องเที�ยวทาง
ธรรมชาติของนครหลวงพระบาง แต่ก่อนที�จะไดเ้หน็ความงดงาม
ของนํ�าตกตาดกวางสทีี�อยูด่า้นในจะผา่น “ศูนยอ์นรุกัษ์หม”ี เป�น
สถานที�รวบรวมหมทีี�ไดม้าจากการชว่ยเหลือจากการค้าสตัวป์�าจาก
การล่าสตัว์
 

เมื� อเรามาถึงหลวงพระบางแล้วสิ�งที�ไม่ควรพลาดอย่างหนึ�งก็
คือ ชีสควายหลวงพระบาง ระหว่างทางกลับจากนํ�าตก
ท่านสามารถลิ�มลองรสชาติได้ที� ลาว บัฟฟาโล แดรี� 

SPECIAL ACTIVITY 

ใช้ชีวิตในแบบของคุณ

เป�ดประสบการณก์ารใหอ้าหารควาย, การอาบนํ�าควาย, การให้
อาหารววักระทิง, การใหอ้าหารกระต่าย/ไก่/หมู, การรดีนมววั, การ
ทําชสี ที� Laos Buffalo Dairy ฟารม์ควายแหง่แรกและแหง่
เดยีวในหลวงพระบาง สปป. ลาว

 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ สดุยอดภัตตาคารอาหารฝรั�งเศส 
 
ได้เวลาสมควร นาํท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที�พัก 
และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 

 

(ท่านสามารถจองบรกิารสดุพเิศษนี�ได ้กรณุาติดต่อกับเจา้หนา้ที�ก่อนการเดนิทาง)
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นาํท่านเดินทางสูร่า้นเบเกอรี� Zurich Bread Factory

and Cafe รา้นดังรา้นหนึ�งของหลวงพระบาง  มขีนมป�ง
ใหเ้ลือกหลายแบบ ไมว่า่จะเป�นครวัซองต์อัลมอลด์ พาสต้า
สเต็ก สลัด หรอือาหารท้องถิ�นแบบชาวลาวแท้ๆก็มไีวใ้ห้
ท่านได้ลิ�มลองและเมนทีู�ไมค่วรพลาดเลยก็คือ แซนดว์ชิ
สอดไสผ้กัสดคําโต ซึ�งเป�นเมนซูกิเนเจอรข์องที�นี� 
(ไมร่วมค่าอาหาร ขนม และเครื�องดื�ม)

จากนั�นนาํท่านเยี�ยมชม บ้านผานม หมู่บ้านที�ได้รับการ
ยกระดับจากทางการให้เป�น “หมู่บ้านวัฒนธรรม” 

ผู้หญิงชาวไทลื� อชาํนาญในการทอผ้า ในอดีตบ้านผานม
เป�นแหล่งทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตและราชสาํนักที�มีชื� อ
เสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั�งเป�นศูนย์หัถกรรมแสดง
สินค้ามีการสาธิตการทอผ้าด้วยกระตุกแบบดั�งเดิม

15.30 น. ได้เวลาสมควร 

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง
17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 

โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  เที�ยวบินที� PG946

19.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมที�พัก ได้เวลาสมควรนาํท่านเช็คเอาท์ออก
จากโรงแรมที�พัก
 

นาํท่านสู่ วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโมสร้าง
ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ.2046)  ที�วัดมีพระ
เจดีย์ปทุมสร้างโดยพระนางพันตีนเชียง อัครมเหสี
ของพระเจ้าวิชุน เมื� อสร้างเสร็จเจดีย์นี�กับมีรูปทรง
คล้ายผลแตงโมผ่าครึ�งชาวบ้านจึงเรียกว่า พระธาตุ
หมากโม
 

จากนั�นนาํท่านชมบ้านโบราณเป�น “เรือนอนุรักษ์” ที�
ได้ขึ�นทะเบียนไว้แห่งหนึ�งที�ยังคงสภาพความสมบูรณ์
ที�สุดในหลวงพระบาง ท่านจะได้สัมผัสกลิ�นอายความ
เป�นอยู่ในอดีตกาลของชาวหลวงพระบางได้อย่างดี
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ร้านอาหารพื�นเมือง ร้านเฝอ นางจันทนอม
ข้าวซอย ข้าวเป�ยก รสเด็ดอร่อยสไตล์หลวงพระบาง
เป�นร้านประจาํที�แม้แต่คนหลวงพระบางยังชื�นชอบ


