
 

 

 

 

     รหัสโปรแกรม : 27108 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVN09 ลาว...เดอ้ เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง 4วนั 2คนื 

เดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP  

เวียงจนัทน ์ อิม่บุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตหุลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ 

วงัเวยีง เก็บภาพความประทับใจกับ 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!! เปดิประสบการณน์ัง่รถไฟฟา้ความเรว็สงู วงัเวยีง-หลวงพระบาง 

 

 

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ     

2 

หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ -

วัดสีเมือง – วังเวียง – บลูลากูน – ถ ้าปูด า – สะพานสีฟา้ 

- Option tour ล่องเรือชมแมน่ ้าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง 
   

โรงแรม M&M / ภูอ่างค า / 

ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง 

3 

วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดก

โลก – น ้าตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวิชุลราช – 

น ้าตกตาดแก้ว  - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - 

ตลาดมืดหลวงพระบาง                      

   

โรงแรม  Sunway /  

My Laos homes  

หรือระดับใกล้เคียง 

4 

เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟ

ประชานิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –สถานี

รถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – สะพาน

มิตรภาพไทยลาว - Duty free - หนองคาย ประเทศไทย – 

กรุงเทพฯ 

    



 

 

 

17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่  

จ.หนองคาย 

 

 

 

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านทานตะวัน (มื้อที่1)  

ตั้งอยู่ในเมืองหนองคาย เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์เวียดนาม มีไข่

กระทะ ขนมปังยัดไส้ก๋วยจ๊ับญวน น ้าชา ชาเย็น กาแฟ รสชาติ

อร่อยและเป็นร้านชื่อดังของจังหวัด จากนั้นน าทกุทา่นเดินผ่านขา้ม

ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย-เวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านสะพา

มิตรภาพไทยลาว เพ่ือเดินทางเข้าสู่  นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว 

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าทกุท่านสู ่เวียงจันทน ์ ชม

ความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี 

นับเป็นปูชนียสถานอันส าคัญย่ิงแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวม

ใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุ

หลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมใน

ประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของ

ดินแดนทางฝ่ังขวาแม่น ้าโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่า

เป็น สัญลักษณ์ส าคัญอย่างของประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตู

ไซ เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

วันเดนิทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  

(บาท) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหตุ 

เดินทางโดย 

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

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

28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 

2566 

8,999 ไมม่ีราคาเดก็ 2,000 18 รถตู้ VIP 

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

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

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

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

02-05 มถินุายน 2566 8,999 ไมม่ีราคาเดก็ 2,000 18 รถตู้ VIP 

08-11 มถิุนายน 2566 8,999 ไมม่ีราคาเดก็ 2,000 18 รถตู้ VIP 

15-18 มิถนุายน 2566 8,999 ไมม่ีราคาเดก็ 2,000 18 รถตู้ VIP 

22-25 มถินุายน 2566 8,999 ไมม่ีราคาเดก็ 2,000 18 รถตู้ VIP 

29 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 

2566 

8,999 ไมม่ีราคาเดก็ 2,000 18 รถตู้ VIP 

วันทีห่นึง่       ปั๊ ม Shell แมค็โครแจ้งวัฒนะ 

                                                                                                                    

วันที่สอง    หนองคาย – นครเวียงจันทน ์– พระธาตุหลวง – ประตูไซ – วัดสีเมือง - วังเวียง – บลูลากนู – ถ ้าปูด า – สะพานสีฟา้ 

– Option tour ล่องเรือชมแม่น ้าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง                                            อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น      

                                                                                                                    



ของถนนลา้นช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน ์ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 

ถึงปี พ.ศ. 2511 เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอกราชจาก

ประเทศฝร่ังเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง น าสัตว์ในต านานตาม

ความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าใน

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง จากนั้นพาทุกท่านไป ขอเงินทองที่ วัดสี

เมือง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวง

เวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัว

บาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการท าพิธีส าคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ 

จะต้องน าน ้าพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็น

จ านวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ช ารุดไปแล้ว บางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่ ซ่ึงพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่เชื่อ

กันว่ามีความศักด์ิสิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเร่ืองเงินทองและโชคลาภ 

เที่ยง   รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)  

พาทุกท่านไปชมสถานทีท่อ่งเทีย่วชื่อดงัของเมอืง 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 พาทา่น

ถ่ายภาพกบั สะพานสีฟา้ (ไม่รวมค่าขึ้นสะพาน) อีกหนึ่งมุมถา่ยรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแมน่ า้

ซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าซอง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศที่มีโรงแรม 

ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น ้าซองเป็นแม่น ้าสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ใน

แขวงเวียงจันทน ์มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร หากท่านใดไม่ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และ

บริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพ้ืนเมืองมากมาย ซ่ึงเป็นสินค้าราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปป้ิงเป็นของฝากที่

ระลึกอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  

จากนั้นอสิระให้ทา่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัยที ่ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมร้ีานค้าและร้านอาหารมากมาย แนะน า

ให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปป้ิงชุดพ้ืนเมือง กระเป๋า มากมาย 

ที่พัก : โรงแรม M&M / ภูอา่งค า / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันกอ่นเดนิทาง) 



 

 

 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 4) 

น าทา่นเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสงูวังเวียง เพ่ือเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง จะ

ช่วยประหยัดเวลาในการเดนิทางได้เปน็อย่างมาก ใหท้่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง **กรณีมีเหตุ

ฉุกเฉนิเกิดข้ึน ไม่สามารถน าทา่นใชบ้ริการรถไฟความเร็วสูงได้ เนือ่งจากตรงกบัช่วงเทศกาลวันหยุด หรือเหตุผลด้าน

อื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าทา่นเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปเทีย่วชม น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน ้าตกแห่งนี้

คือสายน ้าสีฟา้เทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุทีอ่ยู่บริเวณน ้าตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ช้ัน ท่ามกลางป่าไมร่้มร่ืน ท า

ให้ที่นี่กลายเป็นน า้ตกทีส่วยทีสุ่ดของหลวงพระบางเลยทเีดียว สวยเกินค าบรรยายน ้าตกสีฟา้สวย ตัดกับสะพานสีแดง ถือ

เป็นจุดที่ใครๆก็ต่างมาถ่ายรูปกัน และบริเวณน ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซ่ึงรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจากการค้า

สัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนท าร้ายมามากมาย ซ่ึงทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็นอยา่งดี

และให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย ใกล้เคียงกันมี น ้าตกตาดแก้ว เป็น

ร้านอาหารข้างล่างน ้าตกที่สวยงามเช่นกันถือเป็นล าห้วยเดียวกันกับน ้าตกตาดกวางสี 

เที่ยง รับระทานอาหารเที่ยง (มือ้ที ่5) ร้านตาดแก้ว ร้านอาหาร บรรยากาศดีริมน า้ตก ตาดแกว้ 

วันที่สาม       วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก – น ้าตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวิชุล

ราช – น ้าตกตาดแก้ว  - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง                  อาหาร เช้า,เที่ยง   

                                                                                                                    



จากนั้นพาทุกท่านชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือวัด

วิชุน) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเมื่อ 

พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) 

แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยตั้งชื่อวัดตามพระนามของ

พระองค์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัด

มโนรมย์มาประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ 

หอพระบาง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ถือเป็น

พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนี้ยัง

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ อาทิ พระแซก

ค า, พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อน

อัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.

เชียงใหม่ ฯลฯ จากนั้นน าทุกทา่นชม พระราชวังหลวงพระบาง 

เป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที่นี่มี

สถาปัตยกรรมทีง่ดงามมาก และตัวอาคารยังมกีารผสมผสาน

ของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่ส า คัญของเมือง นอกจากนี้  ที่นี่ยังเป็นที่

ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธ รูปอัน เก่าแก่และ

คู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย ขึ้นชม พระธาตุ

พูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินขึ้นบันได 328 ขั้น เพ่ือ

ชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้

แบบ 360 องศาจากด้านบน ซ่ึงช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระ

ธาตุ และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวพระ

อาทิตย์ตกในหลวงพระบาง จะมีจุดถ่ายรูปที่ทกุคนชอบมาถา่ย

กันโดยด้านหลังจะเป็นเมืองหลวงพระบาง พาท่านชมอีกหนึ่ง

ความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง จากนั้นอิสระให้ท่าน

พักผ่อนที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง ด้านล่างของพระธาตุพูสี 

จะมีการตั้งร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่านพระราชวัง

เก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่ ส าหรับของที่

วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเป็น

ของฝากได้เลย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะน า ตลาดมืดหลวงพระบาง นั่งทานอาหาร ดื่มเบียร์ลาวราคาประหยัด 

ฟงัเพลงเบาๆ บรรยากาศดี และมีอาหารหลากหลายนานาชาติเพ่ือให้ท่านสามารถเลือกชิม 

ที่พัก : โรงแรม  Sunway / My Laos  home หรือระดับใกล้เคียง 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 

 

 

 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)  

พาทุกทา่นไปท ากจิกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตรที่ถูกให้

ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ชื่อก็บอกอยู่แลว้ว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตร

เพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอกให้

ชาวบ้านรู้ว่าพระทา่นจะฉนัอาหารแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกคร้ังนึง (ราคาไม่รวมค่า

ของตักบาตร) อิสระทุกท่านเดินเล่น ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนมต่างๆ 

วันที่ส่ี      เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชานิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –  

                สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน ์– สะพานมิตรภาพไทยลาว - Duty free - หนองคาย ประเทศ

ไทย – กรุงเทพฯ                                                                                                                                                     อาหาร เช้า,เที่ยง   

                                                                                                                    



สามารถซ้ือเป็นของฝากได้เช่นกัน หากมีเวลาแนะน าท่านเดินเล่นสู่อีกหนึง่จดุเช็คอนิ ร้านกาแฟประชานิยม ร้านตั้งอยู่ริม

แม่น ้าโขง เปิดบริการต้ังแต่ ตี4 ร้านกาแฟโบราณ เมนูทางร้านมีหลากหลาย เช่น ขนมแป้งจี่ ปาท่องโก๋ โจ๊กใส่ไข่พะโล้ 

กาแฟโบราณ ไข่ลวก เฝอ เป็นร้านดังของหลวงพระบาง (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

 

เช็คอินจุดไฮไลท์ วัดเชียงทอง เป็นวัดที่ส าคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชย

เชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และ

ยังคงซ่ึงไว้ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซ่ึงเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และหอพระ

พุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เป็นอกีมมุสวยที่ทกุคน

จะโพสต์ภาพโผล่หน้าออกจากช่องหน้าต่าง เห็นแล้วจ าได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  

จากนั้นน าทุกท่านแวะพักผ่อนที่ คาเฟ่ Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเคร่ืองดื่ม) ชื่อร้าน Joma มาจากชื่อ

หุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเป็นชื่อซอย

ข้างร้านว่าซอยโจมา เป็นอาหารสไตลต์ะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เคร่ืองดื่มร้อน 

เย็นต่างๆ ไอศกรีม ส าหรับเบเกอร่ี จะเน้นพวกขนมปัง คุ้กกี้ และ เค้ก 

เที่ยง  บริการอาหารเทีย่ง (มื้อที่ 7) เฝอ ก๋วยเตี๋ยวซ่ึงลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระบาง ชอบเผ็ด

ก็กินกับพริกข้ึหนูจ้ิมกะปิ แกล้มกับผักสด 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสงูหลวงพระบาง เพ่ือเดนิทางสู่ เวียงจนัทน ์ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง จะ

ช่วยประหยัดเวลาในการเดนิทางได้เปน็อย่างมาก ใหท้่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง **กรณีมีเหตุ

ฉุกเฉนิเกิดข้ึน ไม่สามารถน าทา่นใชบ้ริการรถไฟความเร็วสูงได้ เนือ่งจากตรงกบัช่วงเทศกาลวันหยุด หรือเหตุผลด้านอืน่ 

ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าท่านเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิไดแ้จ้งให้ทราบล่วงหนา้**   

พาทุกท่านเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว ช้อปป้ิง Duty free ร้านของฝาก จากนั้นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือ

เดินทางกลับสู่ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ 

 

****************************************** 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้ 

ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทกุทา่นเปน็หลกัส าคัญ 

 



► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนปอ้งกนัโควิด19 ครบ 2 เขม็ Vaccinated (ข้อมลู ชื่อ-นามสกลุ เลขพาสปอร์ต ภาษาอังกฤษ)

หรือ 

International Vaccinated Certificate หรือ Vaccine Passport (เลม่เหลอืง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวง

สาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 
 

►เงื่อนไขเข้าประเทศลาว 

แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 

►เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว 

แสดงเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 4,000 บาท และช าระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกอ่นวันเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรือช าระไม่

ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมสีิทธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิการเดินทาง)   
 

อัตราบริการนี้รวม 

 •ค่ารถ ค่าน ้ามนั และค่าบริการคนขับรถ  

 •ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเทา่ 

 - กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไมม่ี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดีย่วDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้

ห้องเตม็หรือไมม่ีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเปน็ เตยีงเสริม หรือ

ฟูกทีน่อนเสริมขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชื่อโรงแรมทีท่า่นพักทางบริษัทท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

 •ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้ 

 •ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนกัทอ่งเที่ยวไทย 

 •ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

 •เจ้าหนา้ที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •ค่าประกนัอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ่ริษัท

ท าไว้ ทัง้นีย้่อมอยู่ในข้อจ ากัดทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกนัทั่วไป 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

 •ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด เปน็ตน้ 

 •ค่าใช้จา่ยและค่าอาหารทีน่อกเหนอืจากรายการที่ระบุ 

 •ค่าประกนัภัยธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตัว และประกนัสขุภาพ 

•ค่าอาหารส าหรับทา่นที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลมิ โปรดติดต่อบริษัททวัร์ กรณีตอ้งการทานแยกจาก

เซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

•คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 600 บาท/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 4,000 บาท และช าระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกอ่นวันเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรือช าระไม่

ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมสีิทธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

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

 •ยกเลกิกอ่นการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลกิทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อืน่ๆ 
 



 

 

 

หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟร์ิมเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางข้ันต า่ 9 ทา่นตอ่รถตู ้

 •จ ากัดสมัภาระจ านวน 1 ใบ ตอ่ ทา่น (ขนาดไม่เกินขนาด 22 นิ้ว และ มนี ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรัม) 

 •บริษัทฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยไมอ่าจแก้ไขได้ 

 •บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่วบนิ การลา่ช้าของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหนา้ที่รัฐ และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่าย

เพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความลา่ช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 •มัคคุเทศก์ พนกังาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มอี านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นั้น 

 •ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัทีไ่ม่คงที่ 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาทีก่ าหนดไว้ 

 •เมือ่ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าทา่นสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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