
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LWE06 มนตฮ์ัก.. ลาว หลวงพระบาง วงัเวยีง เวยีงจนัทน์ 4วนั3คนื 
 

หลวงพระบาง  ตักบาตรขา้วเหนียว เที่ยว น า้ตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี ลอ่งเรือแมน่ า้โขง 

   วัดวิชุลราช วัดเชยีงทอง แวะชิมขนม JOMA Café อิสระชอ้ปป้ิงตลาดมดืหลวงพระบาง  

   พิเศษ!! เปดิประสบการณน์ัง่รถไฟฟา้ความเรว็สงู หลวงพระบาง-วงัเวยีง 

วงัเวยีง  เช็คอนิ บลลูากนู อ่างสวรรค์ พูผาจ าปาลาว สะพานสีฟา้ ลอ่งเรือแมน่ ้าซอง  

เวยีงจนัทน ์  อิ่มบุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกบัแลนดม์าร์คดงั ประตูไซ 

 

                เดินทางโดยสายการบนิ ไทยสมายล ์Thai Smile Airways (WE)  

                น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.  

                              บนิตรงสูห่ลวงพระบาง กลบัเวยีงจนัทน์ บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FLIGHT 

 DEPARTURE  WE576       BKK-LQP 08.45-10.20 

 RETURN  WE575        VTE-BKK        20.30-21.40 

 

 
 

 

05.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI 

SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

08.45 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE576  

10.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว น าท่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร   

(เวลาท้องถิ่นที่ลาวเท่ากับประเทศไทย) น าทุกท่านเดินทางสู่ ใจกลาง เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองที่มีการต้ังถิ่นฐาน 

คร้ังแรกที่มีมานานกว่า 1200 ปี โดยการบรรจบกันของแม่น ้าคานและแม่น ้าโขงในใจกลางภาคเหนือของประเทศลาว  

เที่ยง  รับระทานอาหารเทีย่ง (มื้อที่1)  

 จากนั้นชมสถานที่ต่างๆของหลวงพระบาง เริ่มต้นที่ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระ

บาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยต้ังช่ือวัดตามพระนามของพระองค์ 

มีเอกลักษณ์ทีพ่ระธาตุมทีรงกลมคว ่าต่างจากวัดอื่น ซ่ึงชาวหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม หรือพระธาตุแตงโม 

ที่สร้างขึ้นโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช เปรียบได้กับพลังของสตรีชาวลาว และวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน

วันเดนิทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ปี  

(บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ 

02-05 ธนัวาคม 65 15,888  

 

เด็ก ไมม่ีเตยีง  

ลด 1,000 บาท 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 

ราคา 3,800 บาท) 

 

 

 

 

 

3,500 

18  

09-12 ธนัวาคม 65 15,888 18  

23-26 ธนัวาคม 65 16,888 18  

30 ธันวาคม 65 –  

02 มกราคม 66 

17,888 18  

05-08 มกราคม 66 15,888 18  

12-15 มกราคม 66 16,888 18  

19-22 มกราคม 66 16,888 18  

26-29 มกราคม 66 16,888 18  

02-05 กมุภาพันธ์ 66 16,888 18  

09-12 กุมภาพันธ์ 66 16,888 18  

16-19 กมุภาพันธ์ 66 16,888 18  

23-26 กมุภาพันธ์ 66 16,888 18  

02-05 มนีาคม 66 16,888 18  

09-12 มนีาคม 66 15,888 18  

16-19 มนีาคม 66 15,888 18  

23-26 มนีาคม 66 15,888 18  

 วันที่หนึง่       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง – เมอืงหลวงพระบาง – วัดวิชุลราช – พระราชวัง            

หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ล่องเรือแพด่ืมด ่าบรรยากาศ       อาหาร เที่ยง, เย็น      

 

 



พระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ ชม พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง มี

สถาปัตยกรรมที่งดงามมาก มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่

ส าคัญของเมือง และยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

ขึ้นชม พระธาตุพูสี ต้ังอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินข้ึน

บันได 328 ข้ัน เพ่ือชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซ่ึง

ช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระธาตุ และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบาง จะมี

จุดถ่ายรูปที่ทุกคนชอบมาถ่ายกันโดยด้านหลังจะเป็นเมืองหลวงพระบาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ล่องเรือแพด่ืมด ่าบรรยากาศ ชมวิวแม่น ้าโขง ร้องคาราโอเกะ ดื่มเบียร์ลาว 

ที่พัก : โรงแรม Manoluck hotel / Pakhongthong villa หรือระดับใกล้เคียง  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 

 

 
 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)  

จากนั้นพาทุกท่านไปเที่ยวชม น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน ้าตกแห่ง

นี้คือสายน ้าสีฟา้เทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่บริเวณน ้าตก ไหลลดหลั่นลงมาทัง้หมด 4 ช้ัน ท่ามกลางป่าไม้ร่มร่ืน 

ท าให้ที่นี่กลายเป็นน ้าตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียว สวยเกินค าบรรยายน ้าตกสีฟา้สวย ตัดกับสะพานสี

แดง ถือเป็นจุดที่ใครๆก็ต่างมาถ่ายรูปกัน และบริเวณน ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซ่ึงรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วย

จากการค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนท าร้ายมามากมาย ซ่ึงทางศูนย์ก็ดูแล

รักษาเป็นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย ใกล้เคียงกันมี น ้าตก

ตาดแก้ว เป็นร้านอาหารข้างล่างน ้าตกที่สวยงามเช่นกันถือเป็นล าห้วยเดียวกันกับน ้าตกตาดกวางสี 

วันทีส่อง    เมอืงหลวงพระบาง – น ้าตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หมี – น า้ตกตาดแก้ว – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม –  

     วัดแสนสุขาราม -วัดเชียงทอง –  อิสระตลาดมืดหลวงพระบาง                             อาหาร 

เช้า, เที่ยง  

  

 

 



เที่ยง    รับระทานอาหารเที่ยง (มือ้ที4่) ร้านตาดแก้ว บรรยากาศดีริมน ้าตก 

 

พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่คนลาวเรียกส้ันๆ ว่า วัดใหม่ 

เป็นวัดที่มีก าแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุด ก าแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเร่ืองราวของพระเวชสันดรชาดกและ

รามเกียรต์ิ ท าให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักด์ิสิทธิ์ ย่ิงข้ึน ต้ังแต่เดินข้ึนมาที่ระเบียงอุโบสถจนรอบบริเวณวัด 

สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 และได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์จึงท าให้มีการบูรณะและสร้าง

เพ่ิมเติมหลายคร้ัง วัดแสนสุขาราม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2261 ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจ านวน 100,000 

กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทนุเร่ิมสร้างข้ึนภายหลงัทีน่ครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์ได้ 11 ปี จุดเด่นของวัด

แสนสุขารามคือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง และหอรอยพระพุทธบาทจ าลอง

ด้านข้างหอพระยืน ส่วนพระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม  

และอีกหนึ่งไฮไลท์ วัดเชียงทอง เป็นวัดที่ส าคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชย

เชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นด่ังอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และ

ยังคงซ่ึงไว้ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซ่ึงเป็นที่ต้ังของหอพระม่าน และหอพระ

พุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เป็นอีกมุมสวยที่ทุก

คนจะโพสต์ภาพโผล่หน้าออกจากช่องหน้าต่าง เห็นแล้วจ าได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  
 

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการต้ังร้านรวงขายของเป็นแถว

แนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่าง

เต็มที่ ส าหรับของที่วางขายจะออกเป็นของทีร่ะลกึต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลาย

แนว สามารถเป็นของฝากได้เลย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะน า ตลาดมืดหลวงพระบาง นั่งทานอาหาร ด่ืมเบียร์ลาวราคาประหยัด 

ฟงัเพลงเบาๆ บรรยากาศดี และมีอาหารหลากหลายนานาชาติเพ่ือให้ท่านสามารถเลือกชิม 

  ที่พัก : โรงแรม Manoluck hotel / Pakhongthong villa หรือระดับใกล้เคียง  

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาทุกท่านไปท ากิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตรที่ถูก

ให้ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่

บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณ

บอกให้ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันอาหารแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกคร้ังนึง (ราคา

ไม่รวมค่าของตักบาตร) อิสระทุกท่านเดินเล่น ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือ

ขนมต่างๆ สามารถซ้ือเป็นของฝากได้เช่นกัน หากมีเวลาแนะน าท่านเดินเล่นสู่อีกหนึ่งจุดเช็คอิน ร้านกาแฟประชานิยม 

ร้านต้ังอยู่ริมแม่น ้าโขง เปิดบริการต้ังแต่ ตี4 ร้านกาแฟโบราณ เมนูทางร้านมีหลากหลาย เช่น ขนมแป้งจ่ี ปาท่องโก๋ 

โจ๊กใส่ไข่พะโล้ กาแฟโบราณ ไข่ลวก เฝอ เป็นร้านดังของหลวงพระบาง (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)  

จากนั้นน าทุกท่านแวะเช็คอินคาเฟส่ีเขียวชื่อดัง โจมาคาเฟ ่ชื่อร้าน Joma มาจากชื่อหุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & 

Jocelyn และ Michael & Areerat Harder โด่งดังจนใช้เรียกเป็นชื่อซอยข้างร้านว่าซอยโจมา อาหารเน้นฟาสต์ฟูดส์ 

ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า เคร่ืองดื่มร้อนเย็นต่างๆ ไอศกรีม คุ้กกี้ และ เค้ก (ราคาไม่รวมค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่ม)  

วันทีส่าม เมอืงหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเชา้ – ร้านกาแฟประชานยิม – โจมาคาเฟ ่– สถานีรถไฟความเร็ว

สูง หลวงพระบาง - วังเวียง - บลลูากนู – ภูผาจ าปาลาว – อ่างสวรรค์ - สะพานฟา้ - แมน่ ้าซอง - ถนนคนเดินวัง

เวียง                         

อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

  

 

 



  น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสงูหลวงพระบาง  เพ่ือเดนิทางสู่ วังเวียง เที่ยว C91 รอบเวลา 11.40 น. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไดเ้ปน็อย่างมาก ให้ทา่นได้ชมบรรยากาศธรรมชาติ

ตลอดสองขา้งทาง **กรณีมีเหตุฉกุเฉินเกดิข้ึน ไมส่ามารถน าทา่นใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ เนือ่งจากตรงกับช่วง

เทศกาลวันหยุด หรือเหตุผลด้านอืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าทา่นเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า**   

 

เดินทางถึง วังเวียง ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัว

เมืองต้ังอยู่ริมแม่น า้ซองลอ้มรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน ้ากว้างสลบักบัเนนิทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉาก

หลัง  

เที่ยง รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)   

พาทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมือง บูลลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะ

เวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี ถ ้าปูค า (ไม่รวมค่าข้ึนชมถ ้า) ชมหินงอกหินย้อย มี

พระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ ้ามืดไม่มีไฟฟา้ รวมถึงเข้าไปดูปูค า มีระยะทางข้ึนถ ้าประมาณ 80 เมตร เป็นทาง

ลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการข้ึนถ ้าปูค า คนลาวเช่ือกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ ้าปูค าแล้วเห็นปูค าถือว่าโชคดี 

หรือมีบุญ ปูค า ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง  

แวะถ่ายภาพกับจุดเช็คอินวังเวียง เร่ิมต้นที่ พูผาจ าปาลาว หรือ ประตูสวรรค์บาหลี จ าลองคล้ายกับประตูสวรรค์ของ

บาหลีต้งอยู่หน้าโรงแรม อ่างสวรรค์ โรงแรมแห่งใหม่ของเมืองวังเวียง สะพานสีฟา้ (ไม่รวมค่าขึ้นสะพาน) อีกหนึ่งมุม

ถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแม่น ้าซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูป

สวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ แม่น ้าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพ

บรรยากาศที่มีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น ้าซองเป็นแม่น ้าสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่

ไหลผ่านเมืองวังเวียง ในแขวงเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร อิสระให้ทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าซอง  

หรือหากท่านใดไมล่อ่งเรือ สามารถเดินเลน่ชมบรรยากาศโดยรอบ และบริเวณใกล้กนัมีร้านค้าของพ้ืนเมืองมากมาย ซ่ึง

เป็นสินค้าราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปป้ิงเป็นของฝากที่ระลึกอีกด้วย (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)  

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย 

แนะน าให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปป้ิงชุดพ้ืนเมือง กระเป๋า มากมาย 

ที่พัก : โรงแรม ศรีสมบัตพิลาซ่า 3* หรือระดับใกลเ้คียง 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)  

จากนั้นน าทุกท่านสู่ เวียงจันทน์  ชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนีย

สถานอันส าคัญย่ิงแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของ

ประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุ

หลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนม

ในประเทศไทย และปรากฏความเกีย่วพันกบัประวัติศาสตร์ของ

ดินแดนทางฝั่ งขวาแม่น ้าโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้

ว่าเป็น สัญลักษณ์ส าคัญอย่างของประเทศลาว ประตูชัย 

หรือ ปะตู ไซ เ ป็นอนุสรณ์สถานต้ังอยู่ท้ ายสุดทางทิศ 

ตะ วันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจกลางนคร

เวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2511 

เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอกราชจาก

ประเทศฝร่ังเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง น าสัตว์ใน

ต านานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค 

เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง  

จากนั้นพาทุกท่านไป ขอเงินทองที่ วัดสีเมือง เป็นพระอาราม

หลวง ต้ังอยู่บนถนนเชษฐาธริาช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือ

เป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัว

บาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการท าพิธีส าคัญ

ของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ 

จะต้องน าน ้าพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธี

พุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจ านวน

มาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ช ารุดไปแล้ว บางส่วนต้ัง

ประดิษฐานอยู่ ซ่ึงพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่เชื่อกันว่ามี

ความศักด์ิสิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ 

คนส่วนมากมักมาขอพรเร่ืองเงินทองและโชคลาภ 

เที่ยง รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)  

วันทีส่ี่        วังเวียง – เวียงจนัทน ์– พระธาตุหลวง -ประตูชัย – วัดสีเมอืง – วัดเซียงควน – ศูนยก์ารค้าสากลซังเจียง –  

       ท่าอากาศยานนานาชาตวัิตไต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       อาหาร เช้า, 

เที่ยง 

  



เดินทางสู่ วัดเซียงควน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ สวนวัฒนธรรม

เชียงควน เป็นวัดที่มี รูปปั้ นมากมาย สวนพระพุทธเซียนมี

พระพุทธรูปฮินดูและพุทธศาสนามากกว่า 200 องค์ ในศูนย์

วัฒนธรรมซียงควน มีพระพุทธรูปที่ส าคัญและสวยงามและ

เก่าแก่มีเร่ืองราวมากกว่า 200 เร่ือง ได้รับการตกแต่งอย่าง

สวยงามด้วยการผสมผสานของใบไม้อันเขียวขจีทิวทัศน์ริมฝั่ ง

แม่น ้าและรูปป้ันแปลก ๆ อิสระให้ท่านชมความสวยงาม จากนั้น

พาทุกท่านไปอิสระช้อปป้ิง ศูนย์การค้าสากล ซังเจียง แห่ง

ประเทศลาว เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าน าเข้าของจีน ท าการขาย

เสื้อผ้า, กระเป๋า, เคร่ืองใช้ไฟฟา้, ของที่ระลึก รวมไปถึงอาหารต่างๆ  

สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทร์  

20.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE575 

21.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนปอ้งกนัโควิด19 ครบ 2 เขม็ Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     

    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 
 

►เงื่อนไขเข้าประเทศลาว 

แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่โีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจ าเป็นต้องช าระ

ค่า 

ทัวร์ส่วนที่เหลอืตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวันเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวน 

หน้าหนงัสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม ่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจ า 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักคา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกูค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

- ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น  (ตัไวกรุกวไม่

สามารถ Upgradeทีน่ั่งเว็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไว -กลับอร้อมตัไวกรุกวเท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวัน

ได้)  

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่ีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเปน็ตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เด่ียวเพ่ิม) กรณีหอ้งพักในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยดุ มงีานแฟร์ตา่งๆ บริษัทขอจดัที่พักในเมือง

ใกลเ้คียงแทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน า้หนกักระเป๋า ไทยสมายล ์Thai Smile Airways (WE) สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง

ได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีสมัภาระ

เกนิท่านตอ้งเสียค่าปรับตามทีส่ายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกนัอบุัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง

ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท

ประกนัทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนัตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 

5. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/  ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจและน ้าใจจากทา่น  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข้อตก

ลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ  

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ  

ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปทีเ่ข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น  

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 

 

 


