
 
 

        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากดั 

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกจิกรรมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่

โรงเรียนในถิ่นทุรกนัดาร จ.น่าน พร้อมทศันศึกษาเมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง 

ระหว่างวนัที ่14 พฤศจิกายน-18 พฤศจิกายน 2562  (โดยรถตู้ VIP คนัละ 8 คน) 

พกั น่าน  1 คนื, หลวงพระบาง 2 คนื (อาหารครบทุกมื้อรวม 12 มื้อ) 

 ค่าใช้จ่าย (เฉพาะสมาชิก) ท่านละ 7,000 บาท  
 

 
โปรแกรมการเดินทาง  

วนัที่14 พ.ย.62       จุดนัดพบ –เดนิทางสู่ จงัหวดัน่าน (บริการน า้ดืม่ และขนมขบเคีย้ว ) 
21.30น.      คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ กรมทางหลวง ประตู 4  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับเช็คเอกสารการเดินทาง 

และอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระ 
22.00 น.    เดินทางสู่เมืองน่านโดยรถตูป้รับอากาศ  จากนั้นหวัหนา้ทวัร์ไทย แนะน าเส้นทาง พร้อมตอบค าถามสมาชิก  

เก่ียวกบัโปรแกรมและเส้นทาง ไดเ้วลาสมควรพกัผอ่นอิสระ นอนหลบัฝันดี ราตรีสวสัด์ิ  

วนัที่15 พ.ย.62  จงัหวดัน่าน วดัภูมินทร์-พระบรมธาตุแช่แห้ง-วดัศรีมงคล(ก๋ง)-มอบทุนการศึกษา
และอุปกรณ์การเรียนให้เดก็นักเรียน                                    (อาหารเช้า /กลางวนั/เยน็ ) 

07.00 น.      ถึงจงัหวดัน่าน ท าภารกิจส่วนตวั แลว้รับประทานอาหารเชา้  ณ.ร้านอาหาร เป็นขา้วตม้และเกาเหลาเลือดหมู 
น าท่านเดินทางสู่วดัภูมินทร์ ซ่ึง ตั้งอยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน เป็นวดัส าคญัและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
ของจงัหวดัน่าน วดัมีลกัษณะท่ีส าคญัคือโบสถแ์ละวหิารถูกสร้างเป็นอาคารเดียวกนั วดัภูมินทร์สร้างข้ึนเม่ือราวปี 
พ.ศ. 2139 โดยเจา้เจตบุตรพรหมมินทร์ เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร์ ซ่ึงเป็นพระนามของเจา้เจตบุตรฯ ผูส้ร้างวดั 
สันนิษฐานวา่ในภายหลงัไดเ้รียกช่ือกนัเพี้ยนมาเป็นช่ือวดัภูมินทร์ในปัจจุบนั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


  

 
   

          จากน้ันน าท่านนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน วดัพระบรมธาตุแช่แหง้ตั้งอยู่
ท่ีบา้นหนองเต่า ต าบลม่วงต๊ึด ก่ิงอ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน อยูห่่างจากตวัเมืองไปราว 2กม. สันนิษฐานวา่มี อายุราว 
600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจาก กรุงสุโขทยั องค์
พระธาตุมีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งดา้นละ 22.5 เมตร บุดว้ยทอง เหลืองหมดทั้งองค ์เป็น
โบราณสถาน ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา  สร้างข้ึนเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดม้าจากเมืองสุโขทยั
ระหวา่งปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมดา้นโบสถข์องวดัพระธาตุแช่แหง้ ท่ีส าคญัและแสดงใหเ้ห็นถึงแบบอยา่ง
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่านพระบรมธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ท่ีมีความวจิิตรงดงาม อีกแห่ง
หน่ึง ของภาคเหนือ ท่ีเป็นศิลปะ การก่อสร้าง ท่ีไดรั้บอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดียพ์ระธาตุหริภุณไชย โดยมี
ลกัษณะโดยรอบๆ ของ องคพ์ระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค ์ดว้ยทองจงัโกในส่วน ของทางเดิน ข้ึนสู่งองคพ์ระธาตุ
นั้น จะเป็นตวัพญานาค หนา้บนัเหนือประตูทางเขา้ลกัษณะของการป้ัน จะเป็นลายนาคเก้ียวท่ีเป็น เอกลกัษณ์เฉพาะ
ของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจงัหวดัน่านโดยแทจ้ริง  ชาวเมืองลา้นนามีความเช่ือกนั วา่การ ไดเ้ดินทางไป
สักการบูชากราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซ่แหง้ หรือชาวลา้นนาจะ 

 



เรียกกนัวา่ การชูธาตุ แลว้นั้นจะท าไดรั้บ อานิสงคอ์ยา่งแรงกลา้ ท าใหชี้วติอยูดี่ มีสุข ปราศจากโรคภยัต่างๆ มา
เบียดเบียน หนา้ท่ีการงานเจริญกา้วหนา้ (เปิดให้เขา้นมสัการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.) 

แวะชมวดัศรีมงคล (วดัก๋ง) ตั้งอยูท่ี่ต  าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท่ี์มีช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ ก๋ง  ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนา
เขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลบัซบัซอ้น บริเวณนาขา้วมีท่ีพกัและร้านกาแฟฮกันาน่าน มีสะพานไมไ้ผเ่ช่ือมจาก
ตวัวดัสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได ้โดยบริเวณลานชมววิ ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ่้ายภาพหลายจุด 
รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจ  ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทั้งวหิารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนั
งดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัภูมินทร์และ
วดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน  รวมถึงพิพิธภณัฑม์งคลธรรมรังสี ซ่ึงรวมรวมของโบราณต่างๆใหไ้ดช้ม 

 
 
กลางวนั  รับประทาน อาหารกลางวนั ณ. ร้าน อาหาร  

จากน้ันเดนิทางสู่โรงเรียนในถิน่ทุรกนัดาร อ.บ่อเกลอื เพือ่มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน 
ให้แก่เดก็นักเรียน 
             เรียบร้อยแลว้ น าท่านชม บ่อเกลอื ตั้งอยูใ่น อ. บ่อเกลือ อยูห่่างจากตวัเมืองน่าน ประมาณ 80 กิโลเมตร มี
ช่ือเสียงในดา้นการท าเกลือบนภูเขาท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน เกลือสินเธาวเ์พื่อ บริโภคและจ าหน่ายเป็นรายไดอี้กทางหน่ึง บ่อเกลือ
น้ีมีมาแต่โบราณและน าไปจ าหน่ายยงักรุงสุโขทยั เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา จีนตอนใตเ้ม่ือก่อน
น้ีจะมีบ่อเกลือหลายบ่อ แต่เด๋ียวน้ีไดแ้หง้ไปหมด เหลืออยูเ่พียงสองบ่อเท่านั้น โดยการท าเหลือจะหยดุท าในช่วงเชา้พรรษา
และจะท า อีกคร้ังในช่วงออกพรรษา ซ่ึงในบริเวณน้ีจะเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นต่าง ๆอีก 8 หมู่บา้น บา้นบ่อหลวงมีบ่อเกลือ
สาธารณะอยู ่2 บ่อ ชาวบา้นจะเรียกวา่ บ่อเหนือ และบ่อใต ้บ่อเหนืออยูริ่มแม่น ้าบางส่วนบ่อใตห่้างออก ไปราว 500 เมตรติด
เชิงเขาทา้ยหมู่บา้น และดว้ยอ าเภอบ่อเกลือ มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม โอบลอ้มดว้ย ขนุเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ของจงัหวดัน่านท่ีรอคอยนกัเดินทางเขา้มาสัมผสักล่ินไอของธรรมชาตและต านานการท าเกลือบนท่ีสูง 
                   ปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงตม้แกลือดว้ยวธีิแบบดั้งเดิมโดยจะตกัน ้าเกลือจากบ่อส่งผา่นมาตามล าไมไ้ผสู่่บ่อพกั การท า
เกลือ ของชาวบา้นบ่อเกลือน าน ้าเกลือ ท่ีตกัจากบ่อมาตม้ในกะทะประมาณ 4-5ชัว่โมง ใหน้ ้าเกลือระเหยแหง้ จากนั้นก็จะน า
ไมพ้ายมาตกัเกลือใส่ตะกร้าท่ีแขวนไวเ้หนือกะทะเพื่อให้น ้าเกลือไหล ลงมาในกะทะท าอยา่งน้ีไปเร่ือย จนน ้าในกะทะแหง้
หมดแลว้จึงตกัน ้าเกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่  หลงัจากนั้นใส่ถุงวางขายกนัหนา้บา้น เกลือเมืองน่าน ไม่มีไอโอดีนเหมือน
เกลือทะเลจึงตอ้งมีการเติมสารไอโอดีนก่อนถึงมือผูบ้ริโภค การจะน าเกลือจากบ่อข้ึนมาตม้ท าเกลือใช่วา่จะกระท ากนัไดง่้าย 
ๆ ชาวบา้นจะตอ้งท าพิธีเล้ียงผเีมืองและเจา้รักษาบ่อเกลือคือ เจา้ซางค า กนัก่อน โดยจะท าทุกปีในวนัแรม 8 ค ่าเดือน 5 หรือท่ี
ชาวบา้นเรียกกนัวา่ "งานแกม้" ในสมยัก่อนเคยท ากนัถึง 7 วนั แต่ปัจจุบนัลดลงมา เหลือเพียง 3 วนัเท่านั้น ในอดีตชาวบา้น 



อ าเภอบ่อเกลือจะท าเกลือข้ึนเพื่อใชใ้นครัวเรือน แต่เม่ือปัจจุบนั ถนนหนทางสะดวกมากข้ึน ชาวบา้นจึงไดน้ าเกลือจากท่ีน่ี
ออกไปจ าหน่ายยงัหมู่บา้นต่าง ๆ นอกจากน้ียงัไดมี้การน าแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น เกลือสปาขดัผวิ เกลือแช่เทา้ สบู่
ดอกเกลือ ใหน้กัท่องเท่ียวไดซ้ื้อหากลบับา้น 

 
ได้เวลา อนัสมควร น าท่าน เช็คอนิเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม แสงทองรีสอร์ท  พร้อมรับประทาน อาหารเย็น  

 

 

วนัที่16 พ.ย.62   ชายแดนไทย-ลาว-(ด่านห้วยโก๋น เมืองเงนิ )-เมืองหงสา –บ้านนาปง-บ้านห้วยยาง  
                            แขวงไชยบุรี –บ้านห้วยทรายขาว-บ้านสามพนัไซ-บ้านนาแล-เมืองจอมเพช็ร   
                            แขวงหลวงพระบาง –เมืองหลวงพระบาง –พระธาตุพูสี-ถนนคนเดนิ                              
                                                                                                               (อาหารเช้า /กลางวนั/เยน็ ) 
เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม  
07.30 น. น าคณะทวัร์พร้อมสัมภาระเดินทางสู่ชายแดนไทย-ลาว(ด่านหว้ยโก๋น-น ้าเงิน)อ.เฉลิมพระเกียรติ           

อ  าเภอสุดทา้ยชายแดนน่าน(ระยะทาง 138 กิโลเมตร)  
09.30 น. ถึงด่านหว้ยโก๋น-น ้าเงิน น าท่านผา่นพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองฝ่ังไทยและลาว แลว้เดินทางต่อสู่

เมืองหงสา 



เทีย่ง แวะรับประทานอาหารกลางวนัร้าน… เมืองหงสา  
บ่าย เดินทางต่อสู่บา้นนาปุง-บา้นหว้ยยาง แขวงไชยะบุรี ซ่ึงเป็นเขตแบ่งแดนระหวา่งแขวงไชยะบุรี กบัแขวงหลวง

พระบาง-บา้นหว้ยทรายขาว-บา้นสามพนัไซ-บา้นนาแล-บา้นหว้ยคอ้-เมืองจอมเพด็(แขวงหลวงพระบาง)-เมือง
เชียงแมน-เมืองหลวงพระบาง 

16.00 น.     ถึงมรดกโลกหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจกัรลา้นชา้ง เดิมช่ือ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญ 
รุ่งเรืองมากในสมยัพระเจา้ฟ้างุม้ ปัจจุบนัเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูท่าง
ตอนเหนือของประเทศ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   

                           น าท่านไปสักการะพระธาตุพสีู   ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  นกัท่องเท่ียว
ท่ีมาเยอืนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองขา้งทางข้ึนพระธาตุร่มร่ืนและหอม
อบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.)  มองจากยอดพสีูคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่
ริมแม่น ้าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันามวา่ บา้นผา เมืองภูอูอารยะธรรมลา้นชา้ง  ชมพระอาทิตย์
อสัดงและตวัเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซ่ึงเบ้ืองล่างจะมองเห็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีแม่น ้าโขงเป็นฉากหลงั และอีก
ดา้นหน่ึงจะเห็นน ้าคานท่ีไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าโขง 

  

                    จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองท่ีถนนคนเดิน(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเยน็ตั้งแต่เวลา 5 โมง
เยน็ถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมน้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะน าสินคา้
พื้นเมือง ไม่วา่จะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมือ ผา้นุ่ง ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม ้ สินคา้มากมายถูกวางอยูบ่นถนนและริม
ทางเดินตั้งแต่หนา้พระราชวงัจนสุดหวัถนน อิสระตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. พิธีบายสี-สู่ขวญั ตามประเพณี สปป.ลาว ตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน  
            จากนั้นรับประทานอาหารค ่าร้านปากหว้ยมีไซ พร้อมชมการแสดงฟ้อนร ากบันอ้งๆ และร่วมร าวงในจงัหวะบดัสะโลบ      

หลงัอาหารน าเขา้ท่ีพกั SAYSAMPHANH HOTEL หรือเทียบเท่า พกัผอ่นอิสระ 



 
 

วนัที่17 พ.ย.62    ตกับาตรข้าวเหนียว –ตลาดเช้า –วดัใหม่สุวนันะพูมาราม-พพิธิภณัฑ์หลวงพระ 
                           บาง-บ้านช่างไห-ล่องแม่น า้โขง-ถ า้ติง่ –น า้ตกตาดกวางซี-วดัวชุินราช-พระธาตุ 
                            หมากโม                                                                      (อาหารเช้า /กลางวนั/เยน็ ) 
05.30 น.  ต่ืนเชา้กนัซกัหน่อยร่วมท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียวกบัชาวหลวงพระบาง ทุกเชา้ชาวหลวงพรบางทุกบา้นจะพากนั

ออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซ่ึงเป็นภาพยามเชา้ท่ีมีชีวติชีวาของหลวง
พระบาง โดยสะทอ้นถึงวถีิชีวติของสังคมอนัสงบสุขและความเล่ือม ใสศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหย ัง่รากลึกลง
ในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง (ตกับาตรขา้วเหนียวและอาหารแหง้) 

 
จากน้ันเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง สมัผัสกบัวิถีชีวิต พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้าน ที่น าสนิค้าพ้ืนเมืองมากมายมาวางขาย  

  
07.00 น.  น าท่านกลบัมาทีโ่รงแรม เพือ่รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. ชมวดัใหม่สุวนันะพมูาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซ่ึงอยูถ่นนศรีสวา่งวงศติ์ดกบัพระราชวงั

หลวง สร้างในสมยัพระเจา้อนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือช่ือสั้นๆวา่ วดัใหม่ วดัน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จ
พระสังฆราชบุญทนั นบัเป็นสังฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาว มีอุโบสถท่ีสวยงามดว้ยศิลปะแบบอูบมุง และ
ปัจจุบนัใชเ้ป็นโรงเรียนปริยติัธรรม  

 



 
                            ชมพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวติลาว สร้างข้ึนในปี 

ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ เม่ือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอท่ี
ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางหา้มสมุทร สูง 1.14 เมตร หนกั 54 กิโลกรัม กล่าวกนัวา่ ท าดว้ยทองค า 
90 เปอร์เซ็นตเ์ป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวง
พระบาง เดิมเมืองน้ีช่ือเมืองขวา แลว้เปล่ียนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามล าดบั  

  
                           มุ่งหนา้สู่หมู่บา้นช่างไหสัมผสัวถีิชีวติของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูริ่มแม่น ้ าโขง มีอาชีพในการหมกัสาโทและตม้

เหลา้โรง และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พื้นเมืองจ าพวกผา้ทอลวดลายสวยงามมากมายวางจ าหน่าย  
                            แลว้ลงเรือล่องน ้าโขงสู่ถ ้าต่ิง  ชมววิทิวทศัน์และวถีิชีวติสองฝ่ังแม่น ้ าโขง ถึงถ ้าต่ิง ซ่ึงเป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผา

ริมแม่น ้าโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบนัเหลือพระพุทธรูปไมจ้ านวนนบัพนัองค์ ไดเ้วลา
สมควรล่องเรือกลบัหลวงพระบาง 

 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัร้าน… 
บ่าย เดินทางไปน า้ตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน า้ตกตาดกวางซี  ซ่ึง

เป็นน า้ตกที่สวยที่สดุในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน า้ตก ที่ลดหล่ันเป็นช้ันๆ อย่างสวยงาม แต่ละ



ช้ันเกดิจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากบัน า้ พร้อมกบัชมความร่มร่ืนเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณได้
เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง 

  
                         ชมวดัวชุินราช (Visounnarath Temple) สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้วชุินราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ี

ประดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมืองเวยีงค า มีเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ วดัน้ีมีพระธาตุ
เจดียอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผา่คร่ึง ชาวลาวเรียกกนัวา่ พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว  ่า ยอดพระธาตุ
ลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักา หรือสุโขทยั เจดียน้ี์อาจดูทรุดโทรมมากแมจ้ะมี
การปฏิสังขรณ์มา 2 คร้ังแลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมยัพระเจา้สักกรินทร์(ค าสุก) ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของเจา้
มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์ไดโ้ปรดใหมี้การบูรณะใหม่และไดมี้การบูรณะคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมยั
ของเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์ไดค้น้พบโบราณวตัถุมีค่ามากมาย เช่น เจดียท์องค า พระพุทธรูปหล่อส าริด 
พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบนัไดน้ าไปเก็บไวใ้นหอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบางในพระราชวงัหลวงจนปัจจุบนั 

 
19.00 น. รับประทานอาหารร้าน… หลังอาหารอสิระพกั SAYSAMPHANH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่18 พ.ย.62   วดัวดัเชียงทอง-หลวงพระบาง-เมืองจอมเพด็-บ้านห้วยค้อ-บ้านนาแล-บ้านสามพนั
ไซ-บ้านห้วยทรายขาว-บ้านนายาง-บ้านนาปุง-เมืองหงสา-ด่านเมืองเงนิ-ห้วยโก๋น     
เมืองน่าน-กรุงเทพฯ                                                          (อาหารเช้า /กลางวนั /เยน็ ) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
07.30 น. ชมวดัเชียงทอง ซ่ึงเป็นวดัหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชไดโ้ปรดใหส้ร้างข้ึน และ

ไดรั้บการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์และเจา้ชีวติศรีสวา่งวงศว์ฒันามากเป็นพิเศษ บริเวณท่ีตั้งของ
วดัอยูต่อนหวัโคง้ของแผน่ดินท่ีแม่น ้าคานมาบรรจบกนักบัแม่น ้าโขง เป็นศูนยศิ์ลปกรรมลา้นชา้ง ความงาม
ของวดัอยูท่ี่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผงัออกแบบ และบ ารุงรักษาอยา่งดีเยีย่ม ชมสิมหรือโบสถ ์ ซ่ึง
เป็นตน้ก าเนิดของศิลปะสกุลช่างลา้นชา้ง  



 
08.30 น. อ าลาเมืองหลวงพระบางกลบัเมืองน่านตามเส้นทางเดิม 
เท่ียง  แวะรับประทานอาหารกลางวนัร้าน... เมืองหงสา หลงัอาหารเดินทางเขา้ด่าน 
 

บ่าย  ถึงด่านหว้ยเมืองเงิน-หว้ยโก๋น ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองฝ่ังลาว และฝ่ังไทย เสร็จเรียบร้อยแลว้เดินทาง
ต่อสู่เมืองน่าน 

เยน็                      รับประทาน อาหาร ณ. ร้านอาหาร  
18.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยรถตูป้รับอากาศ พกัผอ่นอิสระ   

วนัที่ 19 พ.ย.62          กรุงเทพฯ 
05.00 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ  

 
 
 
 

เอกสารทีใ่ช้เดินทาง 
   -หนังสือเดินทางไทย (พาสปอร์ต)ตอ้งมีอายุเดินทางเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนและมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อตัรานีร้วม 
   -รถตู้ปรับอากาศกรุงเทพ-น่าน-หลวงพระบางกรุงเทพ  
   -สถานที่ท่องเทีย่วตามรายการ/อ านวยความสะดวก ตม.ไทย-ลาว ไป-กลบั/เรือล่องน า้โขง ถ า้ติ่ง/ไกด์ท้องถิ่น (พูดไทย)/

ประกนัการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 1,000,000/500,000  บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)/น า้ดื่ม-ผ้าเยน็/ 
ทริปไกร์ดท้องถิ่นและคนขับรถ/หัวหน้าทวัร์ไทย 

อตัรานีไ้ม่รวม เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งนอกเหนือรายการท่ีก าหนด/ขา้วเหนียวตกับาตร(กะต๊ิบละ 100 บาท)/ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทุก
ชนิด/ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับผูเ้ดินทางชาวต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้ว/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหกั ณท่ีจ่าย 3% 
และอ่ืน ๆท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

ก าหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี พกัรวม 
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 

14-18 พฤศจิกายน 2562 10,500.- 9,000 2,500 


