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✓ นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก  

✓ ชม ถนนข้าวเหนียว หรือตลาดไนทบ์าร์ซ่าร์หลวงพระบาง 

✓  ตักบาตรข้าวเหนียว  ชมตลาดสดยามเชา้เมืองหลวงพระบาง 

✓  พระราชวังหลวงพระบาง นมสัการ พระบาง พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์คู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบาง 

✓ นมสัการพระธาตุหมากโมท่ี วัดวิชุลราชสัทธาราม  

✓ วัดเชียงทอง สุดยอดสถาปัตยกรรมสกุลช่างลา้นชา้ง 

✓ พระธาตุพูสี ชมทศันียภาพบา้นผาเมืองพู อู่อารยะธรรมลา้นชา้ง 

✓ หน่ึงในน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง น ้าตกตาดกวางสี  

✓ ถ า้จัง  ถ  ้าขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในวงัเวียง 

✓ สะพานส้ม (Orange Bridge) แลนดม์าร์คท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งมาถ่ายรูปเม่ือมาถึง วงัเวียง 

14,900.-  26-28 สิงหาคม 2565 
 

เที่ยว Laos  
เวยีงจันทน์-หลวงพระบาง-วงัเวียง 
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เที่ยว Laos 
เวยีงจันทน์-หลวงพระบาง-วงัเวยีง 

26-28 สิงหาคม 2565 

โดยสายการบิน Nok Air 
วันแรก   กทม. – อุดรธานี – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดศรีเมือง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – 

เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง     
04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน    
05.55 น. เหินฟ้าสู่ จ.อุดรธานี โดย สายการบินนกแอร์  เท่ียวบินท่ี  DD 088 
07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธาน ี  เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ 

 เดินทางสู่ด่านตม.หนองคาย  น าท่านขา้มสะพานมิตรภาพไทย – ลาว   จ.หนองคาย ขา้มขวั สะพานมิตรภาพไทย-
ลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เดินทางต่อไป สู่ นครเวียงจนัทน์   

 น าท่านชมสถานท่ีอนัสวยงามของเวียงจนัทน์  สักการะ พระธาตุหลวง พระธาตุท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสุดใน
ประเทศลาว, ประตูชัย ประตูท่ีมีสถาปัตยกรรมร่วม 3 สมยั คือ ไทย ลาว ฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code:  
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1)  ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชม วัดศรีเมือง ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิมากในลาว วา่กนัวา่ เป็นวดัแห่งโชคลาภ และ หอพระแก้ว อดีต

สถานท่ีท่ีเคยประดิษฐานพระแกว้มรกต 
 สมควรแก่เวลา น าท่านสู่ สถานีรถไฟเวียงจันทน์ 

16.05 น. ออกเดินทางจากเวียงจนัทน์ สู่ เมือง
มรดกโลก หลวงพระบาง โดย  
รถไฟความเร็วสูง  
ขบวนที่ C84 
 

18.00 น. ถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง น าท่านเปล่ียนพาหนะเป็นรถตูท้อ้งถ่ิน  
 จากนั้นน าท่านเดินชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดไนท์บาร์ซ่าร์หลวงพระบาง ถนนท่ีปิดเฉพาะตอนเยน็ ให้

ชาวเขาน าสินคา้พ้ืนเมืองต่าง ๆ เช่นผา้ไหม, ผา้ฝ้าย, ผา้ปักมือ, ปลอกหมอน, ผา้ปูเตียง,เส้ือยดื ,เคร่ืองเงิน และอ่ืน 
ๆ  มาวางขาย  พร้อมอิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

   
20.00 น. จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ณ หลวงพระบาง พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าหลวงพระบาง – บ้านช่างไห่ – ถ า้ติ่ง – น ้าตกตาดกวางสี – พระราชวังหลวงพระ

บาง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซ่าร์หลวงพระบาง 
07.30 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ส าหรับท่านท่ีสนใจ ตักบาตรข้าวเหนียว กบัพระและเณรท่ีจะออกมาบิณฑบาตทุกวนัเป็นร้อย 

ๆ รูปในแต่ละวนั  (ขอกระซิบว่าถ้าไม่จ าเป็นอย่าพลาดรายการ...ใครไม่ไปใส่บาตรตอนเชา้ท่ีหลวงพระบางก็
เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบางนะคะ) ฝ่ายหญิงกรุณานุ่งซ่ินหรือกระโปรง พร้อมผา้พาดบ่า  ผูช้ายใชผ้า้ขาวมา้พาด
บ่า ใหท้่าน ตกับาตร เดินชมตลาดสดยามเชา้เมืองหลวงพระบาง ตามอธัยาศยั  
(ค่าท าบุญของใส่บาตร ไม่รวมในราคาทัวร์) 
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07.30 น.  บริการอาหารเช้า (2) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.30 น. จากนั้นเดินทางออกนอกเมือง ผา่นหมู่บา้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้นสู่ น ้าตกตาดกวางสี (Kuang Xi 

Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้โดยผา่นหมู่บา้นชนบทริมถนน 2 ขา้ง
ทาง เป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น ้าใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน ้าตกท่ีตก
ลดหลัน่เป็นชั้นๆอยา่งสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มร่ืน มี
สะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น ้าตก ใหเ้วลาอิสระด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ และ อิสระกบัการเล่นน ้า ถ่ายรูป ชมวิว 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นกลบัตวัเมืองหลวงพระบาง 
 น าทา่นชม พระราชวังหลวงพระบาง ปัจจุบนัเป็นหอพิพิธภณัฑท่ี์

ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์คู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบาง
(พระราชวงัปิดทุกวนัองัคารนะคะ)  
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 น าท่านชม วัดเชียงทอง  สุดยอดสถาปัตยกรรมสกุลช่างลา้นชา้ง  ชมวิหารประดบักระจกสี หอพระนอนซ่ึงเคย
เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าริดท่ีงดงามขนาดเท่าคนจริง  ชมโรงเม้ียนโกศเป็นโรงเก็บราชรถและพระโกศท่ี
ใชใ้นพระราชพิธี ของอดีตเจา้มหาชีวิต  ชมภาพแกะสลกัไมเ้ร่ืองรามเกียรต์ิโดยเพียะตนั  ศิลปินแห่งชาติ ลาวท่ี
สมเด็จพระเทพฯ ทรงช่ืนชมและยกยอ่งอยา่งยิง่ 

 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านนมสัการพระธาตุหมากโมท่ี วัดวิชุลราชสัทธาราม พระ

ธาตุท่ีมีความแตกต่างไปจากพทัธสีมาใดๆ ในเมือง พระธาตุรูป
แตงโมผา่ซีก และเคยมีการคน้พบพระพุทธรูปทองค าและเคร่ือง
ทองเป็นจ านวนมาก  ปัจจุบนัเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑห์ลวงพระ
บาง 

 น าท่านนมสัการ พระธาตุพูสี 
พระธาตุบนเนินเขากลางเมือง  
ชมทศันียภาพบ้านผาเมืองพู อู่
อารยะธรรมลา้นชา้งอดีตราชธานี
ริมฝ่ังโขง ณ จุดบรรจบล าน ้าคาน  
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 จากนั้น เดินทางสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง เพ่ือเดินทางสู่ 
เมือง วังเวียง เมืองท่ีมีแม่น ้าไหลเลาะตามภูเขาหินปูนรูปทรง
แปลกตา  คลา้ยเมืองกุย้หลินของเมืองจีน 

18.30 น. ออกเดินทางจากหลวงพระบาง สู่ วงัเวียง โดย รถไฟความเร็วสูงขบวนที่ C84 
19.20 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟวงัเวียง เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตู ้
20.00 น. บริการอาหารค ่า (4) ณ ร้านอาหาร 
21.00 น. จากนั้นน าท่านเขา้สู่ โรงแรม ณ วังเวียง  ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่านใดอยากจะเดินเท่ียววงัเวียงยามค ่าคืน

นัง่ร้านกินด่ืมก็ตามอธัยาศยั 
วันที่ 3 สะพานส้ม – ถ า้จัง – เวียงจันทน์ – สนามบนิอุดร – กทม. 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า (5) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าจงั  ก่อนข้ึนถ ้า น าทา่นถ่ายรูปเชคอิน กบั สะพานส้ม (Orange Bridge) แลนดม์าร์คท่ี
นกัท่องเท่ียวตอ้งมาถ่ายรูปเม่ือมาถึง วงัเวียง 
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 น าท่านข้ึนชม ถ า้จัง  ถ  ้าหินงอกหินยอ้ยท่ีสวยงามวิจิตรตระการตายิง่นกัท่ีท่านจะไดจิ้นตนาการกบัรูปร่างต่าง ๆ 
ดว้ยตวัท่านเองวา่จะใหหิ้นงอกหินยอ้ยต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นรูปแบบใด  

 จากนั้น เดินทางสู่เวียงจนัทน ์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร ท่ีเวยีงจนัทน ์
บ่าย น าท่านขา้มด่านสู่ฝ่ังไทย ใหท้่านชอปป้ิง Duty Free กบัสินคา้ มากมาย 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางขา้มสู่ฝ่ังไทย 
 น าท่านนมสัการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีไดอ้ญัเชิญจากเมือง

เวียงจนัทน์ มาประดิษฐานท่ีวดัหอก่อง ก่อนยา้ยมาประดิษฐาน   
วัดโพธ์ิชัย พระอารามหลวงจงัหวดัหนองคาย  ซ่ึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จะมีพิธีอญัเชิญหลวงพ่อพระใสแห่รอบตวัเมืองใหป้ระชาชนได ้สรงน ้าขอ
พรเพื่อความเป็นศิริมงคล 

17.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธาน ี
19.00 น. เหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 309  
20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 คา่อาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 คา่ใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี 
           เสียชีวิต  (หากอายเุกิน 76 ปี ข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี 
           เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปี 
           ไม่ไดรั้บการคุม้ครอง)  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 คา่ธรรมเนียมค่าเชา้ชมอุทยานส าหรับต่างชาติ 
 คา่ทิปไกดล์าวและคนขบั  คนละ 400 บาท/ทริป 
 คา่ขา้วเหนียวใส่บาตร (กระติบละ 100 บาท) 
 คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ 
            ค่าซกัรีดค่า  โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat 7%และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ต้องแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หากแจ้งภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลงัให้ทุกกรณี) 

อตัราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 14,900.- 

เด็กอาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

ราคาทา่นละ (ไม่มีเตียงเสริม) 
12,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 1,800.- 
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เอกสารที่ต้องเตรียม      
-  พาสปอร์ต ท่ีเหลืออายใุชง้าน 6 เดือนข้ึนไปนบัจากวนัเดินทาง 
- ใบฉีดวคัซีนอยา่งนอ้ย 2 เขม็ข้ึนไป (ดาวโหลดจากหมอพร้อมมาได)้ 
- ผลตรวจ ATK ท่ีมีใบรับรองแพทยอ์อกโดยโรงพยาบาล 
- กรณีคนท่ีติดโควิดมาแลว้ 1 เดือนถือวา่เป็นคนไขเ้ก่า เดินทางได ้แต่ถา้ติดโควิด มากกวา่ 1 เดือน ถือวา่เป็น    
   คนไขใ้หม่ และติดอีกรอบไม่อนุญาตใหเ้ดินทางกบัคณะเด็ดขาด 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมส าเนาบตัรประชาชนส าหรับผูเ้ดินทาง 
2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

ส่ิงที่ควรน าไปด้วย 
           ยาประจ าตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,ชุดว่ายน ้ า,ชุดเล่นน ้ า  กางเกงขาส้ัน   รองเทา้ท่ีสวมใส่
สบาย 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ า
ท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มกีารคืนเงิน
มัดจ าหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 16 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าว
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนั
เดินทาง 
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3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
และอตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดั
หยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด19 

1. ผูร่้วมเดินทาง ตอ้งใส่หนา้กากอนามยั ตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนข้ึน รถทุกคร้ัง ทางบริษทัฯ จะมีมาตรการวดัไข ้และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮล ์ 
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. มาตราการเวน้ระยะห่างท่ีนัง่บนรถโคช้ / รถตู ้
5. ไกดแ์ละพนกังานขบัรถ ไดรั้บการฉีดวคัซีน และมีการตรวจ Covid แลว้ 
6.  ขออนุญาตสงวนสิทธ์ิรับลูกทัวร์ที่ฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม / Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม หรือในกรณี

ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนการ
เดินทาง จึงจะสามารถเดินทางได้ 
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