
 

 

 

หลวงพระบาง – วงัเวียง – เวียงจนัทน ์(6 วนั 5 คืน : ไป-กลบั รถบัส วไีอพ)ี 

  

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ - หนองคาย 
19.00  นัดเจอจุดนัดหมาย เพ่ือรถบัส แอร์ วีไอพี เบาะนวดไฟฟ้า   ออกเดินทาง ออกจาก กรุงเทพฯ สู่หนองคาย  

 

วนัท่ีสาม หนองคาย - เวียงจนัทน ์- ประตูชยั - วดัศรีเมือง - วงัเวียง – ถ ้ าจงั 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า (1)  ที่ ร้านอาหาร ครัวคุณทพิย์ หรือ ร้านอาหารทานตะวัน  
             พาขึ้นรถข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ย่ืนเอกสารผ่านตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านไทยและลาว จากน้ันเดินทางสู่
  เวียงจันทน์  เข้าวัดท าบุญกนัที่   วดัศรีเมือง กนัก่อน ดูการสะเดาะเคราะห์ ,ชมการเสี่ ยงทายอธษิฐานยกพระ
  เสี่ ยงทาย หากสมหวังจะยกได้ถึง 3 คร้ัง จากน้ันเดินทางสู่ ประตูชยั  สญัลักษณ์ของเวียงจันทน์  สร้างเลียน 

  แบบประตูชัยของฝร่ังเศสแต่เป็นศิลปลาว(หากมีเวลาพอ) สมควรแก่เวลาเดินทางออกจากเวียงจันทน์ 
เท่ียง   แวะรับประทานอาหารกลางวัน( 2 ) กนัระหว่างทาง ที่  โพนฮง หรือ ไม่ก้อ ที่ วังเวียง (ขึ้นกบัเวลาที่ เราไป
ถึง)     หลังอาหารพาเดินทางสู่วังเวียง พาชม ถ ้ าจัง ถ า้ที่ น่าสนใจของที่ น่ี  มีไฟแสงสปีระกอบให้ดูสวยงาม เป็นพิเศษ

  จากน้ันจะไปชมบริเวณ ปากถ ้ าลม เราไม่เข้าถ า้ครับ แค่ไปชมบรรยากาศ และลองมากนิ ส้มต ารสเลิศ และ

  อาจมีกจิกรรมแปลกๆให้ชม แล้วแต่โฮกาสนะครับ   หลังจากน้ันจะพาทุกทา่นเข้าสู่ย่านชุมชนที่ วังเวียงมาชม

  ว่า...ท าไมคนต่างชาติจึงนิยมชมชอบ  ต่างพาหันมารวมตัวหันอยู่ที่ น่ีมากกมาย 
ค ่า   ตอนเยน็...ทานอาหารรสอร่อยมาก ที่ น่ีแหละ (3)  คืนน้ีเราพักกนัที่ วังเวียง ครับ 

              ท่ีพกั  (หรือเทยีบเท่า) 
หมายเหตุ   ให้แยกเสื้อผ้าส าหรับเล่นน า้ที่ น า้ตก ตาดกวางชี ในวันรุ่งขึ้นไว้ในถุงนะครับ อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทาง 

วนัท่ีสาม กุย้หลินลาว – ผาฮ่อม – ภูเพียงฟ้า – หลวงพระบาง – น ้ าตกตาดกวางสี – ชมหม ี

เชา้ เราจะพาไปชมวิวทวิทศัน์ของกุ้ยหลินลาวริมแม่น า้ซองดื่ มด า่บรรยากาศยามเช้า จากน้ันจะพาไปที่  
 ตลาดเชา้วงัเวียง  ชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนลาว  จะเหน็สิ่ งของแปลก ๆ การกนิที่ ไม่ค่อยมีให้เหน็ในบ้านเรา 

เช่น อาหารประเภทเน้ือสตัว์ต่างๆๆ มีค้างคาว,ตัวตุ่น,กระรอก,ตัวเงินตัวทอง, เก้ง  ฯลฯ  สมควรแก่เวลา 

เดินทางกลับมายังตัวเมืองวังเวียงอกีคร้ัง 

  รับประทานอาหารเช้า (4)   ที่ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางต่อไป ยัง หลวงพระบาง   ระหว่างทาง พา
แวะชม ผาฮ่อม แหล่ง ที่ มีน า้มันเลียงผา และ ช้ินส่วนเลียงผา มากมาย รวมถึงสมุนไพร แก้เบาหวาน หรือ ยา

ชูก าลังที่ เรียกว่า สาวน้อยตกเตียง ให้ทา่นได้เลือกหาเป็นของที่ ระลึก จากน้ันเราจะเดินทางไปยัง จุดชมวิวยอด

ฮิต ที่ ... ภูเพยีงฟ้า 
เท่ียง  ทานอาหารกลางวัน (5) ที่  กิ่ วกะจ า จากน้ันเราจะเดินทางเข้าสู่หลวงพระบาง จากน้ันพาทุกทา่น เข้าชม

น ้าตกตาดกวางชี น า้ตกใหญ่ที่ สดุของ ลาวเหนือ น า้ใสมาก ตัดกบั สฟ้ีา สวยงามมาก เชิญเล่นน า้ หรือ น่ังรับ

ลมเยน็ๆๆ ปล่อยอารมณ์ ความรู้สกึไปกบัสถานที่  ๆชวนให้ผ่อนคลายจริง ๆ เราจะเดินลดหล่ันลงมาเร่ือยๆ 

เดินสบายครับ คนสูงอายุกเ็ดินได้ไม่ลาดชัน เดินเร่ือยเป่ือย ชมทวิทศัน์ มาเร่ือย ๆ ในแต่ละช้ันของน า้ตก แล้ว

ไปชม สวนหมี ที่ ทางลาวอนุรักษ์ เอาไว้ จัดได้เป็นระเบียบดีครับ   สมควรแก่เวลา  

 



ค ่า พาทุกทา่น เข้ามาในตัวเมืองหลวงพระบาง  เข้าเชค็อนิ ที่ พัก 

  ไปรับประทานอาหารค า่  ที่ ร้านอาหารดัง ( 6 )   ของ เมืองน้ีครับ   หลังอาหารพาทุกทา่นไป เลือกหาซ้ือ
ของที่ ตลาดมืด ของหลวงพระบางกนัสกัหน่อย  สมควรแก่เวลาพาทุกทา่นกลับสู่ ห้องพัก  นอนหลับสบาย ๆ

แน่ๆ คืนน้ี 5555  
 ท่ีพกั  บา้นพไิลลกัษณ ์, สายสมัพนัธ,์ ม่งเฮอ (หรือเทยีบเท่า) 
 

วนัท่ีสี่   ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลาดเชา้ – กาแฟประชานยิม – วดัใหม่ – พิพธิภณัฑ ์– วดัวิชุน –  
  บา้นช่างไห – บา้นผานม – พระธาตุโพนเพรา – พระธาตุพูส ี– ตลาดมืด 
เชา้ตรู่ วันนี้คงจะต้องต่ืนกนัแต่เช้า ท าบุญใส่พระสกัหลายรอ้ยรูป ใครอยากใส่บาตรกส็ั่งข้าวเหนียวไว้ล่วงหน้าได้เลย  

แล้วเดินเที่ ยวตลาดเชา้ หลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตของชาวลาวเหนือ จะให้ลองทาน ข้าวเหนียวป้ิง เมด็บัว 

อร่อยมาก และแวะชม ร้านกาแฟประชานิยม  แต่คงไม่ได้ทานหรอก กาแฟโบราณทั่วไปแต่ร้านอยู่ในต าแหน่ง

ที่ ดี น่ันเอง 
เชา้   รับประทานอาหารเช้า ที่ ร้านอาหาร ริมแม่น า้โขง บรยากาศ เย่ียมมาก มีกาแฟ, โอวัลติน, ขนมปัง ,

ข้าวต้ม และปาทอ่งโก๋ จ้ิมนม (7) 
จากน้ันจะพาไปวดัใหม่สุวรรณพูมารามวัดใหญ่ที่ สดุของหลวงพระบาง เคยเป็นที่ ประทบัของพระสังฆราชลาว
และเคยประดิษฐานพระบางมาก่อนด้วยแล้วเราจะพาเข้าชม หอพระบาง, พิพธิภณัฑเ์จา้มหาชีวิต เดิมเป็น

พระราชวังของเจ้ามหาชีวิตลาว  สร้างเม่ือ101ปีมาแล้ว   รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นศิลปผสมผสาน ระหว่าง
ฝร่ังเศสและลาวจนได้ช่ือว่า "ฝร่ังสวมชฎา”ต่อจากน้ันจะพาชมวดัเชียงทอง   วัดสวยงามที่ สดุซ่ึงเป็นอก
ลักษณ์ของหลวงพระบาง (มรดกโลก) ต่อด้วย วดัวิชุน (วดัพระธาตุหมากโม) ชมศิลปะเก่าแก่ถูกเกบ็รักษา
ไว้เป็นอย่างดี ณ ที่ แห่งน้ี 

เท่ียง   รับประทานอาหารเที่ ยง ที่ ร้านอาหาร (8)  ในเมืองหลวงพระบาง 
  จากน้ันจะน่ังรถขึ้นเหนือไปเที่ ยว.......บา้นช่างไห   แหล่งต้มเหล้าภมูิปัญญาชาวบ้าน ดังที่ สดุของลาวเหนือ  

ให้ทา่นได้ชมและเลือกหาเหล้าและ สิ่ งทอผ้าไหมและของที่ ระลึกหลากหลายกนัที่ น่ี   ทางเราขอตัด โปรแกรม 

ถ ้ าต่ิง ออกไป  เพราะเหน็ว่า อนัตรายเกนิไป เรือที่ ใช้ล่องไม่ปลอดภัยนัก มีเรือล่มแล้วหลายคร้ัง  ผู้โดยสาร

หายไปในน า้ที่ เช่ียวกราก อกีทั้งต้องเจอน า้วนเป็นระยะๆ ใช้เวลาเดินทางไปกลับนานมากสกั 2-3 ช่ัวโมง แต่ไป
ดูพระไม้ที่ ช ารุด เลก็ๆ ไม่กี่ องค์ แถมยังกั้นร้ัวให้ดูห่างๆ อกี 5-10 เมตร ใช้เวลาเข้าชม แค่ 10  นาท ีกอ็อกมา
กนัหมด บ่นกนัทุกท ีไม่คุ้มกับเวลาที่ เดินทางตั้ง 2-3 ช่ัวโมง   หากเราไม่ไปจะไปที่ อื่ นแทน  เราจะพาไปแวะต่อ
ที่  บา้นผานม  สนิค้า otop ที่ ขึ้นหน้าขึ้นตา  หากมีเวลาพอจะไปกราบ พระธาตุโพนเพรา  ( ทุกอย่างขึ้นอยู่กบั
เวลา )  ต่อจากน้ันเราจะไปขึ้น พระธาตุพูสี  ดูพระอาทติย์ตกดิน ที่ จุดชมวิวกนัก่อน  แต่ต้องเดินขึ้นไป

ข้างบนนะครับ สกั 300 ขั้น กระมัง  กราบไหว้พระธาตุ ที่ คนลาว ให้ความเคารพ อย่างสูงสดุชมวิวทวิทศัน์
รอบๆ เมืองหลวงพระบางได้หมดทั้งเมืองจากจุดน้ี 

ค ่า   รับประทานอาหารค า่ (9)  ที่ เล่ืองช่ือ ของลาว เหนือ 
  หลังอาหาร จะไปปล่อยอสิระกนัที่  ตลาดมืด ซ้ือกนัให้เตม็ที่ กนัไปเลย แต่คนไทยเรียกว่าถนนข้าวเหนียว 

หลังจากน้ันจะน าเข้าสู่ที่ พักนอนหลวงพระบางอกีคืนคงหลับกนัยาวๆๆ แน่ๆเลย คืนน้ี 
  ท่ีพกั  บา้นพไิลลกัษณ ์, สายสมัพนัธ,์ ม่งเฮอ (หรือเทยีบเท่า) 
หมายเหตุ   หากยังไม่เช่ือและยังอยากไป ถ ้ าต่ิง  ยินดีจัดให้ตามความประสงค์  รายการที่ เสริมข้ึนมาใหม่ให้กต็ัดออกไป 
 
วนัท่ีหา้ ตลาดพูคูน – ผาตั้ง – วดัพระธาตุหลวง – ดิวต๊ีฟรี 

เชา้ตรู่ เพ่ือท าเวลากลับเมืองไทยให้ทนัตามก าหนดเวลาและต้องให้เวลาชอ๊ปป้ิงที่  Duty-free  
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ที่  กิ่ วกะจ า ( 10 ) 
 จากน้ันจะเดินทางกนัต่อไป แวะ ตลาดพูคูน  ให้เลือกหาซ้ือสนิค้า เกษตร และของฝากกลับบ้าน  จากน้ัน

รีบเร่งท าเวลาไปทานอาหารเที่ ยงที่ วังเวียงอาจไปถ่ายภาพที่ผาตั้ง (หากมีเวลานะ) 



เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ ยงในวังเวียง ( 11 ) 
 เดินทางเข้าสู่เวียงจันทน ์หากมีเวลาจะไปไหว้ วดัพระธาตุหลวง    และซ้ือสนิค้ามากมายรอบๆ ของถูกมาก

ครับ เลือกหาเอาได้เลย  ต่อกนัด้วย ดิวตีฟรี  ที่ น่ีมีสนิค้าให้เลือกมากมาย จนเงินในกระเป๋าพากนัว่ิงออกไป

จนหมดเลยทเีดียว เพราะไม่เหมือนดิวตี้ฟรี ทั่วไป รอบๆ ที่ น่ีขายสนิค้านานาชนิดมากมายจริงๆ  จากน้ันจะ

พาข้ามแดนลาวมายังหนองคาย  

ค ่า  แวะทานอาหารที่ หนองคาย ทานกนัให้เตม็ที่  เมื่ ออิ่ มท้องกนัทั่วหน้าแล้วจะพาทุกทา่นขึ้นรถ บัสแอร์ 

เหมือนขามา มุ่งหน้าเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

วนัท่ีหก หนองคาย – กรุงเทพ 

เชา้  เดินทางสู่ กรุงเทพ ไม่เกนิ 06.00 น. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการจอง    

 มัดจ าท่านละ 3,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงนิและหน้าหนังสือ 
 ส่งส าเนาพาสปอต ก่อนการเดนิทาง 10 วัน หรือส่งก่อนได้ยิ่งดี 

 พร้อม ระบุ / ช่ือผู้จอง / จ านวนคน /  สถานท่ีๆจะไป  / วันท่ี  / โทรศัพท์ ตดิต่อกลับ 
 

 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่าต่อสถานทตู  
**(เฉพาะคนต่างชาตเิท่านัน้)** 

 โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 
15 วันท าการ 

 หนังสือเดนิทาง ที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
(นบัจากวนัท่ีออกเดินทาง) 

 รูปถ่ายสี จ านวน 3 รูป ขนาด 2 นิว้ เท่านัน้  พืน้หลัง
สีขาวหรือฟ้าอ่อน(ไม่สวมแว่นตา/ส าคัญมาก) 

 สําเนาทะเบียนบ้าน / บตัรประชาชน  
 

พเิศษจากทางเราเท่านัน้ 
 ถ่ายภาพบนัทกึการเดินทางในครัง้นีเ้ป็น 1,000 ภาพ 

ทําเป็น ซีดี แจกให้คนละแผ่น 
(หากมีไกด์ท่ีถ่ายรูปเก่งๆ วา่งท่ีจะไปให้) 

 นํา้ดื่มไมไ่ด้จํากดัแคท่ี่ร้านอาหารเท่านัน้เรามีจดัให้และไม่
จํากดัเหมือนทวัร์อื่นท่ีให้แค ่2 ขวด / คน 

 เท่ียวมากกว่าลกึกวา่  สมัผสัถงึหลวงพระบางได้มากกวา่ 
 พดั / กระเป๋าห้อยคอ / ยาหมอง 

 



อัตรานีร้วม 
 คา่ธรรมเนียมเข้าออก ไทย-ลาว 
 คา่ตัว๋โดยสารชัน้ วีไอ ไป-กลบั กรุงเทพฯ- หนองคาย 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 
 คา่รถ ปรับอากาศนําเท่ียวตลอดรายการ 
 คา่เรือ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีดแูลตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงิน 1,000,000  บาท 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (PASSPORT)  
 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่เข้าประเทศลาว 
 คา่ห้องพกัเด่ียวตามอตัรา 
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ มินิบาร์, นํา้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, 
เบียร์ ฯลฯ 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัทกุชนิด เช่น คา่โทรศพัท์ คา่ซกัผ้า ฯลฯ 
 คา่วีซา่เข้าประเทศ ในกรณีเร่งดว่น 
 คา่นํากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั  
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สําหรับผู้ เดินทางชาวตา่งชาติและผู้ ถือเอกสารตา่งด้าว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบกํากบัภาษี) 

 

 
 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการ 

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า 
หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ี 
ท่านได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม 
ท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ 
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสาย 
การบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อืน่ทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงิน
ให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก 
ทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 

หมายเหตุ   ราคานีส้ าหรับผู้โดยสารถือพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ ชาตอ่ืินกรุณาสอบถาม 
 

 
โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทจะยดึผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคัญ 


