โปรแกรมทัศนศึกษา: เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565
(ดำเนินรำยกำรโดยทีมงำน มำยด์ไลฟ์แทรเวล คุณบุญชัย 081 912-8624)

สบายดีหลวงพระบาง
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
วันแรกของการเดินทาง (หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – หลวงพระบาง)
13.00 น. คณะออกเดินทำงสู่ ชำยแดน หนองคำย – นครเวียงจันทน์ สปป.ลำว เพื่อเดินทำง
ไปยังสถำนีรถไฟควำมเร็วสูง ทีมงำน มำยด์ ไลฟ์ แทรเวล คอยอำนวยควำม
สะดวกเรื่องสัมภำระ
15.45 น. นำสัมภำระขึ้นรถไฟ เพื่อเตรียมพร้อมในกำรเดินทำง
16.05 น. ออกเดินทำงจำกนครเวียงจันทน์ สู่ เมืองหลวงพระบำง
โดยขบวนรถไฟ EMU C84/3
18.00 น. เดินทำงถึง หลวงพระบำง
19.00 น. บริกำรอำหำรเย็น
20.30 น. เดินทำงเข้ำที่พัก พักผ่อนตำมอัธยำศัย ที่โรงแรม
The Grand Luang Prabang
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
วันที่สองของการเดินทาง
(ตักบาตรข้าวเหนียว – พิพิธภัณฑ์พระบาง – วัดเชียงทอง – น้าตกตาดกวางสี)
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยำมเช้ำ ร่วมทาบุญใส่บาตรข้าวเหนียว กับชำวเมืองหลวงใน
วัฒนธรรมของชำวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้ำชำวหลวงพระบำงเกือบทุกบ้ำนจะพำ
กันออกมำนั่งรอตักบำตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมำตำมถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็น
ภำพยำมเช้ำที่มีชีวิตชีวำ ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ควำมเลื่อมใส
ศรัทธำที่มีต่อพุทธศำสนำที่หยั่งรำกลึกลงในวัฒนธรรมชำวล้ำนช้ำง นับว่ำเป็น
ภำพที่หำดูได้ไม่ง่ำยนัก จำกนั้นไปชมตลำดเช้ำพื้นบ้ำนริมฝั่งแม่น้ำโขง
07.00 น. เดินทำงกลับถึงที่พัก บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
08.30 น. ชม พิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระรำชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ำมหำชีวิตลำว คือ
เจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิน้ พระชนม์ สร้ำงขึน้ ในปี
ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) โดยสถำปนิกชำวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์ มำตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐำน “พระบาง”
พระพุทธรูปปำงห้ำมสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่ำวกันว่ำทำด้วย
ทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองหลวงพระบำงซึ่งเป็นที่มำของ
ชื่อเมืองหลวงพระบำง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวำ แล้วเปลี่ยนมำเป็น เชียงดง เชียง
ทอง ตำมลำดับ

รับจานวนจากัด

10.30 น. นำท่ำนชม วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้ำนคู่เมืองหลวงพระบำง ได้รับกำรยกย่อง
ให้เป็นอัญมณีแห่งสถำปัตยกรรมของลำว โดยพระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำชได้โปรดให้
สร้ำงขึ้นและได้รับกำรอุปถัมภ์จำกเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ บริเวณที่ตั้งของวัด
อยูท่ ำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบำง ใกล้บริเวณแม่น้ำคำน
ไหลมำบรรจบกันกับแม่น้ำโขงมีพระอุโบสถ หรือภำษำลำเรียกว่ำ “สิม” เป็น
หลังไม่ใหญ่โตนักหลังคำพระอุโบสถแอ่นโค้งและลำดต่ำลงมำก ซ้อนกันอยู่ 3
ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบำง ส่วนกลำงมีช่อฟ้ำ ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่ง
เป็นที่สังเกตกันว่ำ เป็นวัดที่พระมหำกษัตริย์สร้ำงขึ้นจึงมี 17 ช่อ เพรำะสำมัญ
ชนจะสร้ำงกัน แค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่ำเป็นที่เก็บของมีค่ำไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้ำ
บัน หรือภำษำลำว ว่ำ“โหง่” เป็นรูปเศียรนำคควำมงำมของวัดอยู่ที่ควำมสงบ
สง่ำสะอำดมีกำรวำงผังออกแบบและบำรุงรักษำอย่ำงดีเยี่ยม
12.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน
13.30 น. เดินทำงสู่ น้าตกตาดกวางสี ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลวงพระ
บำงเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบำง ชมควำมงำมของน้ำตกที่ลดหลั่น
เป็นชั้น ๆ อย่ำงสวยงำม แต่ละชัน้ เกิดจำกกำรสะสมของหินปูนสูงรำว 70 เมตร
มี 2 ชั้น ด้วยสภำพป่ำร่มรื่น มีสะพำนและเส้นทำงเดินชมรอบน้ำตก
17.00 น. นำท่ำนสักกำระพระธาตุภูษี ซึ่งภูษีนี้ หมำยถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมือง
หลวงพระบำง ที่ตั้งอยู่บนเนินเขำสูง 150 เมตร ยอดสูงสุดของภูษีตั้งอยู่บน
พื้นที่รำบแคบ ๆ ตัวพระธำตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทำสีทอง ตั้งอยู่บนฐำน
สี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมำณ 21 เมตร
สองข้ำงทำงขึ้นพระธำตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปำลำวหลำก
สีสัน หำกท่ำนมองจำกยอดพูสีท่ำนจะเห็นภำพของพำนอรำมำของรำชธำนีเก่ำแก่ริมแม่น้ำโขงล้อมรอบด้วยทิวเขำ
18.30 น. บริกำรอำหำรเย็น ตลาดไนท์พลาซ่า หรือตลาดมืด
20.30 น. เดินทำงกลับที่พัก
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
วันที่สามของการเดินทาง (ถ้าติ่ง – กรุงเทพ)
07.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทำงสู่ “ถ้าติ่ง” ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้ำผำริม แม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่ำงและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่มหรือถ้ำล่ำงสูง
60 เมตรจำกพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้น ๆ มีหินงอกหินย้อย เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นำก ปัจจุบันเหลือ
แต่พระพุทธรูปไม้จำนวน 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปำงประทำนพร และปำงห้ำมญำติ ถ้ำติ่งบนจะไป
แยกซ้ำยเดิน ขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปำกถ้ำไม่ลึกมำกมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มำกเท่ำถ้ำล่ำงสมัยโบรำณเป็นที่
สักกำระบวงสรวงดวงวิญญำณผีฟ้ำ ผีแถน เทวดำ ต่อมำพระเจ้ำโพธิสำรทรเลื่อมใสพระพุทธศำสนำเป็นผู้นำ
พระพุทธรูปเข้ำมำและจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ทำงพุทธศำสนำ
11.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน
13.30 น. เดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อเตรียมพร้อมเดินทำงกลับ
16.30 น. เดินทำงกลับกรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 1031 | LPQ-DMK
17.55 น. ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภำพ

ึ ษา เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
โปรแกรมทัศนศก
ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565

ใบลงทะเบียนทัศนศึกษา
ประเภทผู ้ลงทะเบียน

กรณีพักห ้องคู่

กรณีพักห ้องเดีย
่ ว

 สมาชิก สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย



14,000 บาท

 16,000 บาท

 ผู ้ติดตาม ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ



15,000 บาท

 18,000 บาท

รวมเป็นเงิน
ข้อมูลผูเ้ ดินทาง คนที่ 1:
่ (ภาษาอังกฤษ)
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นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
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อีเมล
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ข้อมูลผูเ้ ดินทาง คนที่ 3:
่ (ภาษาอังกฤษ)
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*โปรดแนบสาเนาหน้าแรกของหน ังสือเดินทางมาพร้อมใบลงทะเบียนเพือ
่ ดาเนินการผ่านพิธก
ี ารตรวจคน
เข้าเมืองและนาส่งประก ันการเดินทาง
การชาระเงิน
 เงินสด

 เช็คธนาคาร ________________________เลขที่

ลงวันที่

 โอนเงินเข ้าบัญชี “สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย” เลขทีบ
่ ัญชี 026-4-13189-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด สาขารามาธิบดี (โปรดแนบสาเนาใบนาฝากเงินมาพร ้อมใบลงทะเบียนนี้)
่
ลงชือ

วันที่

