
 
 

 
 

 
 

 
 

 

เทีย่วสนกุ..สขุใจ..ไดส้าระ..ไปกบั ดร.เบริต์ ธรรมหรรษาทวัร ์ โทร. 02-8845683-6 / 081-9944790 
 

2559-60 : 2-6 ธ.ค./9-13 ธ.ค./30 ธ.ค.-3 ม.ค./10-15 ก.พ./5-9 เม.ย./4-8 พ.ค./7-11 ก.ค.  
 

เปิดเสน้ทางใหม ่ไป-กลบั รถโคช้/รถตู ้: กทม.-อตุรดติถ-์ปากลาย-ไชยะบรุ-ีหลวงพระบาง (ลาวเหนอื)  
พระราชวงัหลวง ไหวพ้ระบาง น า้ตกตาดกวางส ีพระธาตภุสู ีลอ่งเรอืแมน่ า้โขงสูถ่ า้ต ิง่ วดัเชยีงทอง  
อตุรดติถ ์ไหวพ้ระแทน่ศลิาอาสน ์หลวงพอ่เพชร หลวงพอ่โพธิเ์ย็น พษิณุโลก หลวงพอ่พทุธชนิราช    

 

  วนัแรก  :  กรงุเทพ – อตุรดติถ ์                                                                              

18.00 น.-รถโคช้ปรับอากาศออกจากหนา้ธรรมศาสตร ์สนามหลวง+บรกิารอาหารเย็น (กลอ่ง)+เดนิทางสูอ่ตุรดติถ ์

  วนัสอง  :  อตุรดติถ ์– หลวงพระบาง                                                                       

06.00 น.-ถงึชายแดนไทย-ลาว (อ.บา้นโคก/อตุรดติถ-์ภดูู/่หรอืบา้นผาแกว้) +บรกิารอาหารเชา้+ผา่นพธิกีารตรวจคน  
             เขา้เมอืงไทย-ลาว+เปลีย่นใชร้ถลาวออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (คนนอ้ยใชร้ถตูไ้ทย) พรอ้มไกดข์อง 
             บรษัิทฯ (ไทย+ลาว) จากนัน้ออกเดนิทางผา่นทางเมอืงปากลาย มุง่หนา้สูแ่ขวงไชยะบรุ ีถงึหลวงพระบาง        
เทีย่ง/บา่ย- บรกิารอาหารเทีย่ง+จากนัน้เดนิทางตอ่จนถงึหลวงพระบาง (ภดูู-่หลวงพระบาง) ระยะทางประมาณ 204 กม. 
19.00 น.-บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร+ชอ้ปป้ิง“ตลาดกลางคนื”ถนนคนเดนิ พกัทีโ่รงแรมโชคพันค า หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัทีส่าม : น า้ตกกวางส ี– พระราชวงัหลวง – วดัเชยีงทอง – พระธาตภุสู ี       

05.00 น.-ท าบญุตักบาตรขา้วเหนยีวแดพ่ระสงฆส์ามเณร ประมาณ 200-300 รปู+ชมตลาดเชา้หลวงพระบาง 
07.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร+จากนัน้ไปชม “พระราชวงัหลวงพระบาง” เป็นทีป่ระทับของเจา้ 
08.00 น.-มหาชวีติลาว สรา้งปี พ.ศ.2477  ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส ยอดปราสาทเป็นสถาปัตยกรรม 
              แบบยโุรปผสมศลิปะลา้นชา้ง+ในสมัยปลดปลอ่ย พ.ศ.2518 เปลีย่นเป็นหอพพิธิภัณฑ ์มหีอมณฑป 
              ประดษิฐาน พระบาง พระพทุธรปูปางหา้มสมทุร สงู 1.14 เมตร หนัก 54 กก. ท าจากทองค า 90%  
10.00 น.-ชม วดัเชยีงทอง มรดกโลกอาย ุ400 กวา่ปี สดุยอดแหง่สถาปัตยกรรมสกลุชา่งลา้นชา้ง สรา้งใน       
              สมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ปี พ.ศ.2102-2103 กอ่นจะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทร+์ชมราชรถ 
              และพระโกศของเจา้ศรสีวา่งวงศ ์ส ิน้พระชนม ์พ.ศ.2502 นับวา่เป็นวดัทีง่ดงามทีส่ดุในหลวงพระบาง 
12.00 น.- บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นปากหว้ยมไีชย+จากนัน้ไปชม “น า้ตกตาดกวางส”ี ทีส่วยทีส่ดุของ 
              หลวงพระบาง+ชมหัตถกรรมพืน้บา้นชาวไทยลือ้ บา้นผานม  
15.00 น.- ลอ่งเรอืแมน่ ้าโขงไปชมถ า้ต ิง่ (ค าวา่“ติง่” ภาษาลาว หมายถงึงอกหรอืยอ้ย) เป็นถ ้าทีเ่กดิขึน้เอง 
              ตามธรรมชาต ิถ ้าติง่ม ี2 ชัน้ คอื ถ ้าติง่บน และถ ้าติง่ลา่ง ภายในถ ้านี ้ มพีทุธรปูท าดว้ยไมแ้ละโลหะ 
              วางเรยีงกัน ประมาณ 7,000 องค+์ลอ่งเรอืไปเทีย่วชม “หมูบ่า้นชา่งไห” ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง 
17.50 น.- ไหวพ้ระธาตจุอมภสู ีเป็นรปูทรงดอกบัวสีเ่หลีย่ม ตัง้อยูบ่นยอดเขาสงู 80 เมตร มบีันไดขึน้ 365 ขัน้  
              มดีอกจ าปาประจ าชาตลิาว+ลงจากพระธาตใุหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ตลาดกลางคนื (ถนนคนเดนิ)   
19.00 น.- บรกิารอาหารเย็นทีภั่ตตาคาร+รว่มพธิบีายศรสีูข่วญัตามธรรมเนยีมชาวลา้นชา้ง+มโีชวน์าฎศลิป์ลาว 

 วนัทีส่ ี ่: หลวงพระบาง – ไชยะบรุ-ีปากลาย-ภดู-ูอตุรดถิต ์                       

06.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร+ออกเดนิทางกลับเสน้ทางเดมิไชยะบรุ-ีปากลาย-ผา้แกว้/ภดูู ่
เชา้/เทีย่ง/บา่ย- บรกิารอาหาร ณ รา้นรมิน ้าหุง่+เดนิทางถงึชายแดนลาว+ไทย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
18.00 น.-ถงึอตุรดติถ ์สกัการะพระบรมรปูรัชกาลที ่5 ณ รมิฝ่ังแมน่ ้าน่าน+ไหวห้ลวงพอ่เพชรทีศ่กัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืง  
19.00 น.-บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร+เขา้ทีพั่กโรงแรม+จากนัน้พักผอ่น หรอืทอ่งราตรอีสิระ 
หมายเหต ุ: บางกรณีอาจเปลีย่นบรรยากาศนอนทีเ่มอืงไชยะบรุ ีหรอืปากลาย ฝ่ังลาว (ขอปรกึษาลกูทัวรอ์กีท)ี 

 วนัทีห่า้ : อตุรดติถ ์– พษิณุโลก – กรงุเทพฯ                                            

06.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม+นมัสการพระแทน่ศลิาอาสน+์ไหว“้หลวงพอ่โพธิเ์ย็น”ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์
12.00 น.-บรกิารอาหารทีร่า้นอาหาร+กราบขอพร “พระพทุธชนิราช” วดัพระศรรัีตนมหาธาต ุจ.พษิณุโลก 
บา่ย/เย็น/ค า่-ชอ้ปป้ิง+ทานอาหารเย็นอสิระทีร่า้นบา้นสวน+เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

  เงอืนไขรายการทวัร ์: อัตราคา่บรกิาร ทา่นละ  8,900  บาท (พักหอ้งละ 2 คน/พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 3,000)              
      มดักอ่นจ า 4,000 บาท และสว่นทีเ่หลอืจา่ยวนัเดนิทาง (คนนอ้ย ไมเ่กนิ 12 คน/ใชร้ถตูแ้ทนรถโคช้) 

  คา่ใชจ้า่ยนีร้วม : - คา่รถโคช้ปรับอากาศ+คา่โรงแรม+คา่เรอื-คา่ผา่นแดน+คา่อาหาร+คา่เขา้ชมสถานที ่
  คา่ใชจ้า่ยนีไ้มร่วม :- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง+คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืทีร่ะบไุว+้คา่ทปิไกด+์คนรถ 
  หลกัฐานการเดนิทาง :- ใชเ้ฉพาะหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มอีายกุารใชง้านเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

 

 
พระราชวงัหลวงพระบาง/ลาว 

 

 

 
วดัเชียงทอง ศิลปะล้านช้างที่งดงาม 

 

 
น า้ตกตาดกวางส ี 

 
ท าบญุตกับาตรพระสงฆ์  300 รูป 


