
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ลาว...เดอ้ เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง 4วนั 2คนื 
เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP  

เวยีงจนัทน์  อ่ิมบุญไหวพ้ระขอพรที ่พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ 
วงัเวยีง เก็บภาพความประทบัใจกับ บลูลากูน ถ ้าปูด า สะพานสีฟา้ Option tour! ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง 

หลวงพระบาง  เมืองมรดกโลก น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกตาดแก้ว พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช  
พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปป้ิงตลาดมืด 

พิเศษ!! เปดิประสบการณน์ัง่รถไฟฟา้ความเรว็สูง วงัเวยีง-หลวงพระบาง 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ มน ้ามันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่  
จ.หนองคาย 
 
 
 

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ     

2 
หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ -วัด
สีเมือง – วังเวียง – บลูลากูน – ถ ้าปูด า – สะพานสีฟา้ - 
Option tour ล่องเรือชมแม่น ้าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง 

   
โรงแรม M&M / ภูอ่างค า / ศรี
สมบัต ิหรือระดับใกล้เคียง 

3 

วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดก
โลก – น ้าตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวชิุลราช – 
น ้าตกตาดแก้ว  - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - 
ตลาดมืดหลวงพระบาง                      

   
โรงแรม  Sunway /  
My Laos homes  
หรือระดับใกล้เคียง 

4 

เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชา
นิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –สถานีรถไฟ
ความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพ
ไทยลาว - Duty free - หนองคาย ประเทศไทย – กรุงเทพฯ 

    

วันเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  
(บาท) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 
เดินทางโดย 

06-09 เมษายน 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

20-23 เมษายน 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

03-06 พฤษภาคม 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

11-14 พฤษภาคม 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

18-21 พฤษภาคม 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

25-28 พฤษภาคม 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

02-05 มิถุนายน 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

08-11 มิถุนายน 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

15-18 มิถุนายน 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

22-25 มิถุนายน 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566 8,999 ไมม่ีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

วันที่หนึ่ง       ปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ 

                                                                                                                    



 
 
 
 
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านทานตะวัน (มื้อที่1)  

ตั้งอยู่ในเมืองหนองคาย เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์เวียดนาม มีไข่
กระทะ ขนมปังยัดไส้ก๋วยจ๊ับญวน น ้าชา ชาเย็น กาแฟ รสชาติอร่อย
และเป็นร้านช่ือดังของจังหวัด จากนั้นน าทุกท่านเดินผ่านข้ามด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย-เวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านสะพา
มิตรภาพไทยลาว เพ่ือเดินทางเข้าสู่  นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว 
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าทุกท่านสู่ เวียงจันทน์  ชม
ความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี 
นับเป็นปชูนียสถานอันส าคัญย่ิงแห่งเวียงจันทน ์และเป็นศูนย์รวม
ใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุ
หลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมใน
ประเทศไทย และปรากฏความเก่ียวพันกับประวัติศาสตร์ของ
ดินแดนทางฝ่ังขวาแม่น ้าโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่า
เป็น สัญลกัษณส์ าคญัอยา่งของประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตูไซ 
เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ถนนล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 
2500 ถึงปี พ.ศ. 2511 เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือ
ประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบ
ล้านช้าง น าสัตว์ในต านานตามความเช่ือของศาสนาพุทธ เช่น กินรี 
และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มา
ตกแต่ง จากนั้นพาทุกท่านไป ขอเงินทองที่ วัดสีเมือง เป็นพระ
อารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ 
ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน 
ศรีหอม ในสมัยโบราณ เก่ียวข้องกับการท าพิธีส าคัญของกษัตริย์
โบราณ เช่น การราชาภิเษกข้ึนครองราชย์ จะต้องน าน ้าพุทธมนต์
จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ช ารุดไปแล้ว บางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่ ซ่ึง
พระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่เช่ือกันวา่มีความศักดิ์สิทธ์ิเป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอ
พรเรื่องเงินทองและโชคลาภ 

เที่ยง   รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)  
พาทุกท่านไปชมสถานทีท่่องเที่ยวชื่อดังของเมือง บูลลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะ
เวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี  ถ ้าปูค า (ไม่รวมค่าข้ึนชมถ ้า) ชมหินงอกหินย้อย มี
พระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ ้ามืดไม่มีไฟฟา้ รวมถึงเข้าไปดูปคู า มีระยะทางข้ึนถ ้าประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาด

วันที่สอง    หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ – วัดสีเมือง - วังเวียง – บลูลากูน – ถ ้าปูด า – สะพานสีฟา้ –  
                  Option tour ล่องเรือชมแม่น ้าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง                                                               อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น      
                                                                                                                    



ชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการข้ึนถ ้าปูค า คนลาวเช่ือกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ ้าปูค าแล้วเห็นปูค าถือว่าโชคดี หรือมี
บุญ ปูค า ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง พาทา่นถา่ยภาพ
กับ สะพานสีฟ้า (ไม่รวมค่าข้ึนสะพาน) อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแม่น ้าซอง 
นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน 

 
จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าซอง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศที่มีโรงแรม 
ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น ้าซองเป็นแม่น ้าสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ใน
แขวงเวียงจันทน์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร หากท่านใดไม่ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และ
บริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพ้ืนเมืองมากมาย ซ่ึงเป็นสินค้าราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปปิ้ งเป็นของฝากที่
ระลึกอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย แนะน า
ให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปิ้ งชุดพ้ืนเมือง กระเป๋า มากมาย 
ที่พัก : โรงแรม M&M / ภูอ่างค า / ศรีสมบตัิ หรือระดับใกล้เคียง 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วนัก่อนเดนิทาง) 

 
 
 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 4) 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟความเรว็สูงวังเวียง เพ่ือเดนิทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง จะช่วย
ประหยัดเวลาในการเดินทางได้เปน็อย่างมาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง **กรณมีีเหตุฉุกเฉิน
เกิดข้ึน ไม่สามารถน าท่านใช้บริการรถไฟความเรว็สูงได้ เนื่องจากตรงกบัช่วงเทศกาลวนัหยุด หรือเหตผุลด้านอืน่ๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าท่านเดินทางดว้ยรถยนต ์ โดยมิได้แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า**   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม       วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก – น ้าตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวิชุลราช –  
                      น ้าตกตาดแก้ว  - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง                      อาหาร เช้า,เที่ยง   
                                                                                                                    



จากนั้นพาทุกท่านไปเทีย่วชม น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน ้าตกแห่งนีคื้อ
สายน ้าสีฟา้เทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่บริเวณน า้ตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ช้ัน ท่ามกลางป่าไม้ร่มรืน่ ท าให้ที่นี่
กลายเป็นน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดของหลวงพระบางเลยทเีดียว สวยเกินค าบรรยายน ้าตกสีฟา้สวย ตัดกับสะพานสีแดง ถือเป็นจดุ
ที่ใครๆก็ต่างมาถ่ายรูปกัน และบริเวณน ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซ่ึงรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจากการค้าสัตว์ป่า
และการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนท าร้ายมามากมาย ซ่ึงทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีและให้
อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย ใกล้เคียงกันมี น ้าตกตาดแก้ว เป็นร้านอาหาร
ข้างล่างน ้าตกที่สวยงามเช่นกันถือเป็นล าห้วยเดียวกันกับน ้าตกตาดกวางสี 

เที่ยง รบัระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ร้านตาดแก้ว ร้านอาหาร บรรยากาศดีรมิน ้าตก ตาดแก้ว 

 
จากนั้นพาทุกท่านชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิ
ชุน) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 
2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่ง
อาณาจักรล้านช้าง โดยตั้งช่ือวัดตามพระนามของพระองค์ 
เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มา
ประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ หอพระบาง 
ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ถือเป็นพระพุทธรูป
ศักดิ์ สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนี้ ยังเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกค า, พระ
พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมา
ประดิษฐานที่กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ 
จากนั้นน าทุกท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวัง
เก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่
งดง ามมาก  แล ะตั วอ าคาร ยั งมีกา รผสมผสานของ
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญของเมือง  นอกจากนี้  ที่ นี่ ยังเป็นที่
ปร ะดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอัน เ ก่า แ ก่แล ะ
คู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย ขึ้นชม พระธาตพูุ
สี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองหลวงพระบาง สามารถเดินข้ึนบันได 328 ข้ัน เพ่ือชม
ความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้
แบบ 360 องศาจากด้านบน ซ่ึงช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระธาตุ 
และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทติย์ตกดนิ ชมวิวพระอาทิตย์
ตกในหลวงพระบาง จะมีจุดถ่ายรูปที่ทุกคนชอบมาถ่ายกันโดย
ด้านหลังจะเป็นเมืองหลวงพระบาง พาท่านชมอีกหนึ่งความ
สวยงามของเมืองหลวงพระบาง จากนั้นอิสระใหท้า่นพักผอ่นที ่
ตลาดมืดหลวงพระบาง ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการตั้ง



ร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผา่นพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบา้นเรา มีการปิดถนน
ให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่ ส าหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม 
มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเป็นของฝากได้เลย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะน า ตลาดมืดหลวงพระบาง นั่งทานอาหาร ดื่มเบียร์ลาวราคาประหยัด ฟงั
เพลงเบาๆ บรรยากาศดี และมีอาหารหลากหลายนานาชาติเพ่ือให้ท่านสามารถเลือกชิม 
ที่พัก : โรงแรม  Sunway / My Laos  home หรือระดับใกล้เคียง 

  (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 

 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)  

พาทุกท่านไปท ากจิกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตรที่ถูกให้
ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตร
เพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอกให้
ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันอาหารแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกครั้งนึง (ราคาไม่รวมค่า
ของตักบาตร) อิสระทุกท่านเดินเล่น ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนมต่างๆ 
สามารถซ้ือเป็นของฝากได้เช่นกัน หากมีเวลาแนะน าท่านเดินเล่นสู่อีกหนึ่งจดุเชค็อิน ร้านกาแฟประชานิยม ร้านตั้งอยู่ริม
แม่น ้าโขง เปิดบริการตั้งแต่ ตี4 ร้านกาแฟโบราณ เมนูทางร้านมีหลากหลาย เช่น ขนมแป้งจ่ี ปาท่องโก๋ โจ๊กใส่ไข่พะโล้ กาแฟ
โบราณ ไข่ลวก เฝอ เป็นร้านดังของหลวงพระบาง (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

 

เช็คอนิจดุไฮไลท ์วัดเชียงทอง เป็นวัดที่ส าคัญ และมีความงดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของลาว สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซ่ึงไว้
ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซ่ึงเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ 
ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เป็นอีกมุมสวยที่ทุกคนจะโพสต์ภาพ
โผล่หน้าออกจากช่องหน้าต่าง เห็นแล้วจ าได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  

วันที่ส่ี      เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชานิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –  
                สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพไทยลาว - Duty free - หนองคาย ประเทศไทย –  
                กรุงเทพฯ                                                                                                                                                          อาหาร เช้า,เที่ยง   
                                                                                                                    



จากนั้นน าทุกท่านแวะพักผ่อนที่ คาเฟ ่Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม) ช่ือร้าน Joma มาจากช่ือหุ้นส่วน 4 
คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเป็นช่ือซอยข้างร้านว่าซอยโจ
มา เป็นอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม 
ส าหรับเบเกอรี่ จะเน้นพวกขนมปัง คุ้กก้ี และ เค้ก 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) เฝอ ก๋วยเตี๋ยวซ่ึงลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระบาง ชอบเผ็ดก็
กินกับพริกข้ึหนูจ้ิมกะปิ แกล้มกับผักสด 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟความเรว็สูงหลวงพระบาง เพ่ือเดินทางสู่ เวียงจันทน ์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง จะ
ช่วยประหยัดเวลาในการเดนิทางได้เปน็อย่างมาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาตติลอดสองข้างทาง **กรณมีีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดข้ึน ไม่สามารถน าท่านใช้บริการรถไฟความเรว็สูงได้ เนือ่งจากตรงกบัช่วงเทศกาลวนัหยุด หรอืเหตุผลด้านอืน่ ๆ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าท่านเดินทางดว้ยรถยนต ์ โดยมไิดแ้จ้งให้ทราบล่วงหน้า**   
พาทุกท่านเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว ช้อปปิ้ ง Duty free ร้านของฝาก จากนั้นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือ
เดินทางกลับสู่ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ 
 

****************************************** 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลบัวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณท์้องถ่ิน สถานทีท่่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถ่ิน ณ เวลานั้น 
ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักส าคัญ 

 
 
► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรบัรองที่ได้รบัวคัซีนป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ข้อมูล ช่ือ-นามสกุล เลขพาสปอร์ต ภาษาอังกฤษ)หรือ 
International Vaccinated Certificate หรอื Vaccine Passport (เลม่เหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
(ขอจากแอปหมอพรอ้ม) 
 

►เง่ือนไขเข้าประเทศลาว 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 
►เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว 
แสดงเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 

เง่ือนไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 4,000 บาท และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ 
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดนิทาง)   
 

อัตราบริการนี้รวม 
 •ค่ารถ ค่าน ้ามนั และค่าบริการคนขับรถ  
 •ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 - กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เตม็ หรอืไม่มี ทางบริษัทขอปรบัพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแลว้
ห้องเต็มหรือไมม่ีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเปน็ เตียงเสริม หรือฟูกที่
นอนเสรมิข้ึนอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนัน้ๆ ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 
 •ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามทีร่ะบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 •ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส าหรบันักทอ่งเที่ยวไทย 
 •ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 •เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 •ค่าประกันอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ่ริษัทท า
ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไมร่วมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 
 



อัตรานีไ้มร่วม 
 •ค่ามนิิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เปน็ตน้ 
 •ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
 •ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตวั และประกันสุขภาพ 

•ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มังสวริตัิ และหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดติดต่อบริษัททวัร์ กรณีตอ้งการทานแยกจาก
เซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเตมิ 
•คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 600 บาท/ทา่น ส าหรบัหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 

เง่ือนไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 4,000 บาท และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ 
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดนิทาง)   
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 •ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
 •ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 •ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ คนืเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบนิ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อืน่ๆ 
 
 

หมายเหต ุ
•กรุป๊คอนเฟริม์เดนิทางจะตอ้งมีผู้เดนิทางข้ันต ่า 9 ท่านต่อรถตู ้

 •จ ากัดสัมภาระจ านวน 1 ใบ ตอ่ ท่าน (ขนาดไม่เกินขนาด 22 นิ้ว และ มนี ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 
 •บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไมอ่าจแก้ไขได ้
 •บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ังของเจ้าหน้าทีร่ัฐ และอืน่ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่าย
เพ่ิมเตมิที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตตุ่างๆ 
 •มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านัน้ 
 •ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัที่ไม่คงที่ 
การปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพ่ิมเตมิจากราคาที่ก าหนดไว ้
 •เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

 
 
 


