กรุ งเทพ – น่ าน – ปัว - ด่านพรมแดนห้ วยโก๋น – ปากแบ่ ง - หลวงพระบาง
ปากแบ่ ง – ด่านพรมแดนห้ วยโก๋น – ปัว – กรุ งเทพ
6 วัน 3 คืน เพียงท่ านละ 11,998.26-31 กรกฎาคม / 19-24 ตุลาคม / 6-11 ธันวาคม 2561
แอ่ วเมืองน่ าน ล้ านนาตะวันออก กระซิบรัก...เมืองน่ าน
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่ งมรดกโลกอันคงคุณค่ าและความงดงาม
ชื่ นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวติ อันเรียบง่ ายของชาวล้ านช้ าง
รายละเอียด
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
19.00 น.
รับคณะที่ จุดนัดหมาย.....เดินทางสู่ จ.น่าน พักผ่อนบนรถ
วันที่สองของการเดินทาง
จ.น่ าน-อ.ปัว จ.น่ าน
06.00 น.
เดินทางถึงจังหวัดน่าน.,บริ การอาหารเช้า( มื้อที่ 1)
ขึ้นไหว้พระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้ อย เป็ นปูชนียสถานที่สาคัญ และเก่าแก่อีกแห่ งหนึ่ งของ จ.น่าน สันนิ ษฐานว่ามีอายุ
รุ่ น ราวคราวเดียวกับ พระธาตุ แช่ แห้ง สามารถมองเห็ น ทิ วทัศน์ โดยรอบของตัวเมือ งน่ าน ปั จจุ บ ันบริ เวณลานชมทิ วทัศ น์
ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรี น่าน ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปปางประทานพร,จากนั้นไหว้พระ ณ วัดมิ่งเมือง เป็ นที่
ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่ าน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตร
บรรจง เป็ นฝี มือตระกูลช่างเชียงแสน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่ าน ฝี มือช่างท้องถิ่น
ยุคปั จจุ บนั และในบริ เวณวัดยังเป็ นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่ งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสู ง

มื้อเที่ยง

มื้อค่า

ประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิ ดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็ นรู ปพรหมพักตร์ มีชื่อ เมตตา กรุ ณา มุทิตา
อุเบกขา ,เดินทางสู่ วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดัง นั้นคือ ภาพปู่ ม่าน ย่าม่าน ซึ่ งเป็ นคาเรี ยกผูช้ ายผูห้ ญิงชาวไทลื้อ
ในสมัยโบราณกระซิ บสนทนากัน จนเป็ นที่มาของชื่อภาพ” กระซิ บรั กก้องโลก” ซึ่ งเป็ นผูช้ ายสักหมึก ผูห้ ญิงแต่งกายไทลื้อ
อย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่ มสาวคู่น้ ี มีความประณี ตได้รับการยกย่องว่าเป็ นภาพที่งดงามที่สุดของวัดภูมินทร์ จนกลายเป็ น
สัญลักษณ์ ตามสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดน่ าน อีกหนึ่ งความสวยแปลกของวัดภู มินทร์ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใคร
เหมื อน เป็ นหนึ่ งเดียวในประเทศไทยก็คือ พระอุโบสถทรงจตุ รมุเทิ นไว้ก ลางลาตัวนาคนาคสะดุง้ ขนาดใหญ่ ภายในพระ
อุโบสถมีพระประธานจตุรพักตร์ ขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์ ออกด้านประตูท้ งั สี่ ทิศ, แวะ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน
เดิมเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครน่ าน เรี ยกว่า “หอคา” ภายในจัดแสดงศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวพื้นเมืองภาคเหนื อ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่ งสาคัญที่สุดคือ “งาช้างดา” มีสีน้ าตาลเข้มไปทางดา ถือเป็ น
ของคู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดน่ าน ด้านหน้าพิ พิธภัณฑ์ มีซุ้มต้นลีลาวดี ที่ข้ ึนเป็ นแถวเรี ยงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งโน้มเอียงเข้า
หากัน กลายเป็ นอุ โ มงค์ ต ้น ไม้ยิ่ งใหญ่ ส วยงาม, จากนั้ นเดิ น ทางสู่ วั ด พระธาตุ แ ช่ แ ห้ ง พระบรมธาตุ แ ช่ แ ห้ ง พระธาตุ
คู่บา้ นคู่เมืองของชาวน่าน ตั้งอยูห่างไปจากตัวเมืองน่ านประมาณ 4 กม. องค์พระธาตุ ตั้งอยูบ่ นฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส บุดว้ ยทอง
เหลืองหมดทั้งองค์ เป็ นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของล้านนา พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนี ยสถานที่สาคัญของเมือง
น่ าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่ านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้ างขึ้นเพื่อบรรจุ พระบรมสารี ริกธาตุที่
ได้มาจากเมืองสุ โขทัย สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สาคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมสกุลช่างน่าน
ร้านอาหารที่ เมืองพิษณุโลก ( มื้อที่ 2 )
เดินทางสู่ อ.ปั ว จ.น่ าน ,นาท่านแวะจิบเครื่ องดื่ม กาแฟ และจิ บบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน ที่ ร้ านกาแฟบ้ านไทลื้ อ ของ
ร้านลาดวนผ้าทอ เป็ นอีกหนึ่ งร้าน เก๋ ไก๋ ติดริ มนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่าซื้ อ
เครื่ องดื่มซักแก้ว ไปนั่งเล่น นอนเล่น รั บลมเย็น มองดูวิวนาข้าวและขุนเขาที่อ ยู่เบื้องหน้า พร้ อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋ เก๋ ยัง
กระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร ,จากนั้นไหว้พระ ณ วัดภูเก็ต ชมวิวสุ ดแสนสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งในปัว เพราะ
ตัววัดตั้งอยูบ่ นเนิ นสู งกว่าบริ เวณทุ่งนา ทาให้เราสามารถมองเห็นวิวสุ ดลูกหูลูกตาของทุ่งนาได้อย่างเต็มที่ บริ เวณด้านล่างของ
วัดเป็ นร้านตูบนาไทลื้อขายกาแฟและของกินเล่นให้จิบน้ าไปชมวิวทุ่งนาไป
ร้านอาหารที่ เมืองปัว ( มื้อที่ 3 )
กลับสู่ ที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง
ปัว-ด่ านพรมแดนห้ วยโก๋ น - ไชยะ - หลวงพระบาง
มื้อเช้า
ร้านอาหาร ( มื้อที่ 4 )
07.00 น.
ออกเดินทางสู่ ด่านพรมแดนห้ วยโก๋ น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่ าน เข้าสู่ ข้ นั ตอนการผ่านแดน, เดินทางสู่ ด่านสากนน้ าเงิน เมือง
เงิน แขวงไชยะบุลี, เข้าสู่ ข้ นั ตอนการผ่านแดน, เดินทางสู่ ท่าเรื อปากแบ่ง ล่ องเรื อแม่ น้ าโขง มุ่งสู่ เมื องหลวงพระบาง ใช้
เวลาประมาณ 5 - 6 ชม., อิสระตามอัธยาศัย, คาราโอเกะ กิจกรรมนันทนาการต่ าง ๆ
มื้อเที่ยง
บุฟเฟ่ บนเรื อ ( มื้อที่ 5 )
แวะ ถ้าติ่ง ซึ่ งเป็ นถ้ าอยูบ่ นหน้าผาริ มแม่น้ าโขง เดิมเคยมีพระพุทธรู ปทอง เงินนาก ปั จจุ บนั เหลือพระพุทธรู ปไม้จานวน
นับพันองค์, จากนั้นแวะ บ้ านซ่ างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ าโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้ม
เหล้าโรง และยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าพื้นเมืองจาพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจาหน่าย, เดินทางถึง ท่าเรื อหลวง
พระบาง ขึ้นฝั่ง เดินทางสู่ ที่พกั , เช็คอินที่พกั

มื้อค่า

วันที่สี่การเดินทาง

มื้อเช้า

มื้อเที่ยง

ร้านอาหารที่ เมืองหลวงพระบาง ( มื้อที่ 6 ) พร้อมพิธีบายสี สู่ขวัญตามแบบฉบับชาวหลวงพระบาง
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดไนท์ บาร์ ซา (Night Market) เป็ นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น
ถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสู ง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนาสิ นค้าพื้นเมือง ไม่
ว่าจะเป็ นผ้าปั ก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ ง ผ้าซิ่ น เครื่ องเงิน เครื่ องไม้ สิ น ค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริ มทางเดินตั้งแต่หน้า
พระราชวังจนสุ ดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย, กลับสู่ ที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หลวงพระบาง
ร่ วม ทาบุญ-ตักบาตรข้ าวเหนี ยว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบาง ทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตร
พระสงฆ์ที่เรี ยงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้ อยๆ รู ป ซึ่ งเป็ นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิต
ของสังคมอันสงบสุ ขและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง ( ไม่รวม
ค่าตักบาตร ชุดละ 100บาท ), ตลาดเช้ า
ห้องอาหารของที่พกั ( มื้อที่ 7 )
นาท่านชม วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐาน
พระบาง ซึ่ งอาราธนามาจากเมืองเวียงคา มีเจดียป์ ทุมหรื อพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดียอ์ งค์ใหญ่รูปทรงคล้าย
แตงโมผ่าครึ่ ง ทาให้ชาวลาวเรี ยกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็ นทรงโอคว่า ยอดพระธาตุลกั ษณะคล้ายรั ศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรู ปแบบลังกาหรื อสุ โขทัย เจดียน์ ้ ีอาจดูทรุ ดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัย
พระเจ้าสักกริ น ทร์ (คาสุ ก) ซึ่ งเป็ นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรี ส ว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการ
บูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ ได้คน้ พบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดียท์ องคา
พระพุทธรู ปหล่อสาริ ด พระพุทธรู ปทองคา ปัจจุบนั นาไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, ชม พิพิธภัณฑ์ หลวงพระ
บาง อดีตเป็ นพระราชวังหลวงซึ่ งเป็ นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิ กชาว
ฝรั่งเศสเป็ นผูอ้ อกแบบ เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรู ปปางห้ามสมุทร สู ง 1.14 เมตร
หนัก 54 กิโลกรั ม กล่าวกันว่า ทาด้วยทองคา 90 เปอร์ เซ็นต์เป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว
ซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อเมื องหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็ น เชียงดง เชียงทอง ตามลาดับ , ชม วัด
เชียงทอง ซึ่ งเป็ นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จาก
เจ้ามหาชีวิตศรี ส ว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรี สว่างวงศ์วฒ
ั นามากเป็ นพิเศษ บริ เวณที่ต้ งั ของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่น ดิน ที่
แม่น้ าคานมาบรรจบกันกับแม่น้ าโขง เป็ นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยูท่ ี่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผัง
ออกแบบ และบารุ งรักษาอย่างดีเยีย่ ม ชมสิ มหรื อโบสถ์ ซึ่ งเป็ นต้นกาเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง
ร้านอาหารที่ เมืองหลวงพระบาง ( มื้อที่ 8 )
ช้อปปิ้ งสิ นค้าผ้าพื้นเมืองที่ บ้ านผานม หมู่บา้ นทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิ บสองปันนา ที่มีฝีมือ ในการ
ทอผ้าสวยงาม
ออกเดินทางไป น้ าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บา้ นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ าตกตาดกวางซี ซึ่ งเป็ น
น้ าตกที่ สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ าตก ที่ลดหลัน่ เป็ นชั้น ๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้น เกิดจากการ
สะสมของหิ นปูนที่ไหลปะปนมากับน้ า พร้อมกับชมความร่ มรื่ นเขียวชอุ่มรอบๆ บริ เวณ แล้วเดินทางกลับหลวงพระบาง,
นาท่ านไปสักการะ พระธาตุพูสี ที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขาสู ง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยว ที่มาเยือน
หลวงพระบาง หากไม่ได้ข้ นึ ไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่ นและหอมอบอวลไปด้วยดง

มื้อค่า

ดอกจาปาลาวหลากสี สัน(ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ าโขง ล้อมรอบด้วย
ทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อสั ดงและตัวเมืองหลวงพระบางใน
มุมสู ง ซึ่ งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ าโขงเป็ นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ าคานที่ไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ าโขง
ร้านอาหารที่ เมืองหลวงพระบาง ( มื้อที่ 9 )
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดไนท์ บาร์ ซา (Night Market) เป็ นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น
ถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสู ง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนาสิ นค้าพื้นเมือง ไม่
ว่าจะเป็ นผ้าปั ก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ ง ผ้าซิ่ น เครื่ องเงิน เครื่ องไม้ สิ น ค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริ มทางเดินตั้งแต่หน้า
พระราชวังจนสุ ดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย
กลับสู่ ที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง
หลวงพระบาง – ปากแบ่ ง – ด่ านพรมแดนห้ วยโก๋ น – ปัว
05.30 น. เดินทางสู่ ท่าเรื อหลวงพระบาง, ลงเรื อ ล่องเรื อแม่น้ าโขง มู่งสู่ ท่าเรื อปากแบ่ง
มื้อเช้า
บนเรื อ ( มื้อที่ 10 )
มื้อเที่ยง
บนเรื อ ( มื้อที่ 11 )
ประมาณ 15.00 น. ถึงท่าเรื อปากแบ่ง จากนั้นขึ้นรถเดินทางถึงด่านสากนน้ าเงิน เข้าสู่ ข้ นั ตอนการผ่านแดน, เดินทางสู่ ด่าน
พรมแดนห้วยโก๋ น เข้าสู่ ข้ นั ตอนการผ่านแดน, ออกเดินทางสู่ ตวั เมืองน่าน
มื้อค่า
ร้านอาหารที่ อ.ปัว จ.น่าน ( มื้อที่ 12 )
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ
วันที่หกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
05.00 น
ส่ งคณะที่ กรุงเทพฯ...จุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้, Baht/Pax จองครบ 30 ท่ านออกเดินทาง
พักคู่ ท่ านละ 11,998.- บาท
โรงแรม ที่พกั เมืองปัว/กรี นฮิลส์ รี สอร์ ท หรื อ เทียบเท่า
โรงแรม ที่พกั เมืองหลวงพระบาง /มนีพอน หรื อ เทียบเท่า

อัตราค่ าบริการนี้รวม
: รถปรับอากาศ ตามรายการนาเที่ยว
: เรื อขนาดใหญ่ ส่วนตัว, ท่าเรื อปากแบ่ง - ท่าเรื อหลวงพระบาง
: ที่พกั 3 คืน
: น้ าดื่ม ผ้าเย็น ( เช้า 1, บ่าย 1 )
: อาหาร 12 มื้อ เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
: ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว
: ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
: มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น พูดภาษาไทย
: ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
: เจ้าหน้าที่คอยดูแลระหว่างการเดินทาง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
: ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึ่งพอใจ และ ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และ ทิปคนขับรถ ตลอดทริ ป ท่านละ 1,000 บาท
: อาหารและเครื่ องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษีหกั ณ ที่จ่าย
: ค่าธรรมเนียมวีซ่า
: ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สาหรับตักบาตร ที่ เมืองหลวงพระบาง (+100 ฿/pax)

