
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

หลวงพระบางวังเวยีง เวยีงจันทน ์(ขึน้บอลลูน) 

5 วัน 4 คนื BY THAI AIRASIA 

วัน รายการทอ่งเทีย่ว เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรมทีพั่ก 

1 
สนามบนิดอนเมือง - สนามบินหลวงพระบาง 

FD 1030 (14.30 – 16.00)หลวงพระบาง –ตลาดมืด  
  

SAYSAMPHAN LUANG 
PRABANG HOTELหรือ

เทยีบเทา่ 

2 

ใสบ่าตรขา้วเหนียว – บา้นผานม – นํา้ตกตาดกวางสี – 

นํา้ตกตาดแกว้มงคล –วดัเชียงทอง – วดัวชินุราช – 

พระราชวงัหลวงพระบาง –  นั่งรถไฟความเรว็สงู– 

วงัเวียง 

   Thavisouk Hotel หรือ

เทยีบเทา่ 

3 
ขึน้บอลลนู (คา่ใชจ้่าย80US) –วงัเวียง –ถํา้จงั–สะพาน

สม้ บลลูากนู–  วงัเวียง 

   Thavisouk Hotel หรือ

เทยีบเทา่ 

4 
พระธาตหุลวง – อนสุาวรยีป์ระตชูยั – วดัสีเมือง – 

พิพิธภณัฑห์อพระแกว้ – สิมพญานาค – วดัสีสะเกด  

 
 

 La Ong Dao Hotelหรือ

เทยีบเทา่   

5 
สนามบนิเวียงจนัทน ์– สนามบินดอนเมือง 

FD 1041 (13.45 – 14.55) 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

วันแรกของการ

เดนิทาง 

สนามบนิดอนเมือง - สนามบนิหลวงพระบาง  

FD 1030 (14.30 – 16.00 )หลวงพระบาง -  

บ้านผานม – นํา้ตกตาดกวางสี – นํา้ตกตาดแก้วมงคล –  

ตลาดมืด 
   

11.00 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสายการบินไทยแอร์

เอเชีย เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั ดแูลดา้นเอกสาร เช็คอิน และสมัภาระในการเดินทาง 

14.30น. ออกเดินทางสู ่สนามบนิหลวงพระบาง ประเทศลาวโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชียเท่ียวบินท่ี FD 

1030 

16.00 น. เดินทางถึง สนามบนิหลวงพระบางนาํท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

พกัผ่อนตามอธัยาศยัเดินเท่ียวอิสระท่ี ตลาดมืด คือ ตลาดกลางคืนท่ีเกิดขึน้ในหลวงพระบางระหว่าง

เวลา 16:00 น. เป็นตน้ไป จนกระทั่งถึง 23:00 น. ซึ่งรฐับาลจดัใหช้่วงเวลาดงักลา่วของถนนสายนีเ้ป็น

เวลาของถนนคนเดิน รถทกุชนิดจะไม่สามารถเขา้ออกหรือแลน่ผ่านได ้โดยจะเริ่มตัง้แผงรา้นคา้ท่ีมีรม่

สีนํา้เงินและสีแดงสลบักันไปนบัรอ้ย ท่ีตอ้งเป็นสีนีเ้พราะเป็นสีประจาํธงชาติของลาวนั่นเอง โดยเริ่ม

ตัง้แต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน ใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซือ้สินคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบาง

ยามราตรี มีทัง้เสือ้ยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลกั, 

ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินคา้แทบทุกชิน้เป็นสินคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท้ๆ  วางจาํหน่ายใน

ราคาท่ีต่อรองกนัได ้อีกทัง้ยงัมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพ่ือใหท้่านไดลิ้ม้ลอง และขนมเคก้อนัแสนอร่อยนานา

ชนิด และแนะนาํใหท้กุท่านไปแวะเช็คอินท่ีรา้น Joma Bakery Cafe ซึ่งเป็นรา้นกาแฟช่ือดงัของหลวง

พระบางดว้ย จนมีคาํกลา่ววา่หากใครไม่ไดแ้วะJomaถือวา่มาไม่ถึงหลวงพระบาง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

นาํทา่นเข้าสู่ทีพ่ักSAYSAMPHAN LUANG PRABANG HOTELหรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



   

วันทีส่องของการ

เดนิทาง 

ใส่บาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – วดัวิชุนราช –  

พระราชวังหลวงพระบาง –  น่ังรถไฟความเร็วสูง– 

วังเวยีง    

วนันีเ้ชิญชวนใหทุ้กท่านนุ่งซิ่นห่มสไบแต่งกายชุด

พืน้เมือง เพ่ือ ใส่บาตรข้าวเหนียวพรอ้มกับ

ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆแ์ละ

สามเณรจากวดัตา่งๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะ

ออกบิณฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึ่งเป็นภาพ

อนัน่าประทบัใจและส่ือถึงความศรทัธาเล่ือมใส

ในพระพทุธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง 

(ค่าสํารับใส่บาตร ไม่ รวมในรายการ ท่าน

สามารถสั่งได)้ จากนั้นใหท้่านเดินชม ตลาด

เช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาดสดให้

ท่านเลือกซือ้อาหารพืน้เมือง ผลไมน้านาชนิด และชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นท่ี

สนใจของนกัท่องเท่ียวมาก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้เดินทางสู่ผานม เป็นหมู่บา้นชาว

ไทลือ้ท่ีอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มี

ประชากรประมาณ 250 ครอบครวัผูห้ญิงชาว

ไทลือ้ชาํนาญในการทอผา้ ในอดีตบา้นผานม

เป็นแหล่งทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตและราช

สาํนกัในปัจจุบนับา้นผานมไดร้บัการยกระดบั

จากทางการใหเ้ป็น “หมบูา้นวฒันธรรม” ผา้ทอ

มือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอท่ีมีช่ือเสียงมาก มี

การรวมกลุม่ตัง้เป็นศนูยห์ตัถกรรมแสดงสินคา้ มีการสาธิตการทอผา้ดว้ยก่ีกระตกุแบบดัง้เดิมและยงัมี

ผา้ทอรูปแบบต่างๆ จาํหน่ายใหน้กัท่องเท่ียว ผา้ทอบา้นผานมมีทัง้ผา้แพรเบ่ียงลวดลายแบบลือ้แท้ๆ

และผา้ท่ีประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น ผา้ปโูต๊ะ, ผา้คลมุเตียง, ผา้รองแกว้รองจาน ฯลฯ จากนัน้นาํ

ทกุท่านเดินทางกลบัเขา้สูต่วัเมืองหลวงพระบาง ใหท้่านไดอิ้สระเดินเท่ียวชม 



   

นาํท่านเดินทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้นสู ่นํา้ตกตาดกวางสี ห่างจากหลวงพระบาง 

30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้โดยผ่านหมู่บา้นชนบทริมถนน 2 ขา้งทาง เป็นหนึ่งในนํา้ตกท่ี

สวยท่ีสดุในเขตหลวงพระบาง มีแม่นํา้ใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของนํา้ตกท่ีตกลดหลั่นเป็นชัน้ๆ

อย่างสวยงามแต่ละชัน้เกิดจากการผสมของหินปนูสงูราว 70 เมตร มี 2 ชัน้ สภาพป่ารม่รื่น มีสะพาน

และเสน้ทางเดินชมรอบๆ นํา้ตก ใหเ้วลาอิสระด่ืมดํ่ากบัธรรมชาติ 

ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั จะเลน่นํา้ จะโดดนํา้ หรอืจะเพลิดเพลินไปกบัการถ่ายรูปท่ี นํา้ตกตาด

แก้วมงคล   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

เท่ียวชม วัดเชียงทอง เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบาง สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราชก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน ์และยงัไดร้บัการอปุถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์และ

เจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณท่ีตั้งของวัดอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบาง ใกลบ้รเิวณท่ีแม่นํา้คานไหลมาบรรจบกนักบัแม่นํา้โขง 

มีพระอโุบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอโุบสถแอ่นโคง้และลาด

ตํ่าลงมาก ซอ้นกนัอยู่ 3 ชัน้ เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง สว่นกลางมี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซึ่ง

เป็นท่ีสงัเกตกุนัวา่ เป็นวดัท่ีพระมหากษัตรยิส์รา้งขึน้จึงมี 17 ขัน้ สว่นสามญัจะสรา้งกนัแค ่1-7 ช่อ เช่ือ



   

กนัว่าจะเก็บของมีค่าไวใ้นนัน้ดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงาม

ของวดัอยู่ท่ีความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบาํรุงรกัษาอย่างดีเย่ียม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านเขา้ชม วัดวิชุนราช สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้วิชนุราช ในปี พ.ศ.2046 สรา้งขึน้เพ่ือเป็นท่ี

ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคาํ มีเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ วดันีมี้

พระธาตเุจดียอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่ ทาํใหช้าวลาวเรียกกนัว่า พระธาตหุมากโม เป็นทรง

โอควํ่า ยอดพระธาตลุกัษณะคลา้ยรศัมีแบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรอืสโุขทยั เจดียนี์อ้าจ

ดทูรุดโทรมมากแมจ้ะมีการปฏิสงัขรณม์า 2 ครัง้แลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมยัพระเจา้สกักรนิทร(์คาํสกุ) 

ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ไดโ้ปรดใหมี้การบูรณะใหม่และไดมี้การบูรณะครัง้

ใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรชัสมยัของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ไดค้น้พบโบราณวตัถุมีค่ามากมาย เช่น 

เจดียท์องคาํ พระพทุธรูปหลอ่สาํรดิ พระพทุธรูปทองคาํ 

เขา้สู ่พระราชวังหลวงพระบาง เป็นวงัท่ี เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ทรงประทบัอยู่ท่ีน่ีจนสิน้พระชนม ์

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปล่ียนเป็น พิพิธภัณฑ ์

ประกอบดว้ย หอฟังธรรม หอ้งรบัแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง ทางดา้นหลงัก็

เป็นพระตาํหนกัซึง่มีเครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรยีบง่าย และนาํท่านนมสัการหอพระ

บาง ซึ่งเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางคห์า้มสมุทร เป็น



   

พระพทุธรูปศิลปะขอมสมยัหลงับายน นํา้หนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองคาํ 90% และยงัมีพระพทุธรูป

นาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู่ท่ีน่ีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํทุกท่านขึน้เดินทางไปยงั สถานีรถไฟ

ความเร็วสูงหลวงพระบาง  เพ่ือเดินทางไปยงั

วังเวียง โดยจะใชเ้วลา 1 ชั่วโมงในการเดินทาง 

เม่ือเดินทางถึง สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง 

นาํทุกท่านเดินทางต่อเพ่ือเขา้เท่ียวชมถํา้จัง“กุย้

หลินเมืองลาว” และสะพานข้ามแม่นํ้าซอง 

สะพานสีส้ม ซึ่งเป็นเอกลกัษณอี์กแห่งหนึ่งของ

ถํ้าจัง เพ ราะสะพ าน จะมี สีสัน สะดุดตา แต่

เน่ืองจากเกิดอทุกภยัครัง้ใหญ่ ไดพ้ดัพาสะพานจนหกั ทางรฐับาลจึงไดส้รา้งสะพานไมช้ั่วคราวใหใ้ช้

เดินขา้ม เพ่ือไปยงั ถํา้จัง ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซนดว้ยกนัคือ ถํา้ฝ่ังซา้ยมือ เม่ือเดินเขา้ไปก็จะไปถึงจดุชมวิว

จากจุดนีส้ามารถมองเห็นวิวแม่นํา้ซอง กบัทุ่งนาสีเขียวกบัธรรมชาติท่ีสมบูรณข์องเมืองวงัเวียง ส่วน

โซนขวามือสมัผสักบัหินงอกหินยอ้ยในรูปลกัษณต์่างๆ ภายในถํา้อากาศเย็นสบาย เน่ืองจากมีแม่นํา้

ไหลออกจากปากถํา้สูพื่น้ดา้นลา่ง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

นาํทา่นเข้าสู่ทีพ่ักThavisouk Hotel หรือเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการ

เดนิทาง 
ขึน้บอลลูน –วังเวยีง –ถํา้จัง– สะพานส้ม บลูลากูน–  วังเวียง 

   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



   

จากนัน้นาํท่าน น่ังบอลลูน ชมเมืองวังเวียง หรือ Balloons Over Vang Viengกิจกรรมนี ้ แมจ้ะ

แตกต่างจากกิจกรรมอ่ืนๆในวังเวียง แต่ความน่าสนใจอยู่ท่ีการได้ชมทัศนียภาพ ความสวยงาม

ท่ามกลางธรรมชาติท่ีลอ้มรอบเมืองแห่งนี ้ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที ใหท้่านไดช้มภาพจากมมุสงูดว้ย

การนั่งบอลลนู *** ราคายังไม่รวมค่าขึน้บอลลูน 80 US 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนัน้เท่ียวชมถํา้จัง ซึง่แบง่เป็น 2 โซนดว้ยกนัคือ ถํา้ฝ่ังซา้ยมือ เม่ือเดินเขา้ไปก็จะไปถงึจดุชมวิว

จากจุดนีส้ามารถมองเห็นวิวแม่นํา้ซอง กบัทุ่งนาสีเขียวกบัธรรมชาติท่ีสมบูรณข์องเมืองวงัเวียง ส่วน

โซนขวามือสมัผสักบัหินงอกหินยอ้ยในรูปลกัษณ์

ต่างๆ ภายในถํา้อากาศเย็นสบาย เน่ืองจากมี

แม่นํา้ไหลออกจากปากถํา้สูพื่น้ดา้นลา่ง 

นําทุกท่านเดินทางสู่ ถํ้าปูคํา / บลูลากูน 

ห รือ ช า ว ต่ า ง ช า ติ รู ้จั ก ใน น า ม  Tam Pu 

kam/Blue Lagoon ภายในประดิษฐานพระ

นอนสาํรดิจากประเทศไทยดา้นหนา้ทางขึน้ถํา้

ปูคาํจะมีสระนํา้มรกตท่ีใสสะอาดสีเขียวสวย

มากๆและมีนกัท่องเท่ียวลงเล่นนํา้กนั ทางขึน้

ไปชมถํา้นั้นจะสูงชันสักเล็กนอ้ย ถํา้ปู่ คาํ เป็น

ถํา้ขนาดใหญ่มากอีกแห่ง มีพระพุทธรูปนอน อยู่ดา้นใน มีลาํแสงส่องเขา้มาดา้นในถํา้ จากปากถํา้ 

และช่องเขาอีกดา้นสวยงามมากๆ กิจกรรมในถํา้ปูคาํท่ีเป็นไฮไลท ์ตอ้งเดินลึกลงไปในถํา้ อาจไดพ้บ



   

เห็นปทูองคาํถา้ไดเ้หน็จะโชคดีมากและท่ีแห่งนีจ้ะมีกิจกรรมตา่งๆ ใหเ้ลน่กนั ทัง้โดดนํา้ลอ่ง สไลนเ์ดอร ์

ลอ่งห่วงยาง 

นาํทุกท่านเดินทางต่อเพ่ือเขา้เท่ียวชมถํา้จงั“กุย้หลินเมืองลาว” และสะพานขา้มแม่นํา้ซอง สะพานสี

ส้มเป็นเอกลกัษณอี์กแห่งหนึ่งของถํา้จงัเพราะสะพานจะมีสีสนัสะดดุตา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

นาํทา่นเข้าสู่ทีพ่ักThavisouk Hotel หรือเทยีบเทา่ 

วันทีส่ี่ของการ

เดนิทาง 

พระธาตุหลวง – อนุสาวรียป์ระตูชัย – วัดสีเมือง –  

พพิธิภณัฑห์อพระแก้ว – สิมพญานาค – วัดสสีะเกด    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วันนีเ้ชิญชวนให้ทุกท่านนุ่งซิ่นห่มสไบแต่งกายชุดพืน้เมือง เพ่ือนาํท่านเขา้ชม นมัสการ พระธาตุ

หลวง หรือพระเจดียโ์ลกจุฬามณี เป็นปูชนียสถานท่ีสาํคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน ์

สรา้งใน สมัยเดียวกันกับการสรา้งเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และพระ

อรหนัต ์5  องคบ์รรจพุระบรมสารีรกิธาตสุ่วนหวัเหน่าของพระพทุธเจา้ไวใ้นองคพ์ระธาต ุเดิมเป็นพระ

ธาตุองคเ์ล็กๆ ต่อมาในสมัยของพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชไดน้าํพาประชาชน สรา้งพระธาตุองคใ์หญ่

ครอบพระธาตอุงคเ์ดิมไวจ้นถึงปัจจบุนันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

จากนัน้นาํท่านชม บ่อนํ้าพญานาคหรือบ่อนํา้ทิพยบ์รเิวณขา้งๆพระธาตหุลวง ซึ่งใตก้น้บอ่จะเป็นทาง

เช่ือมลงสู่วังบาดาลของพญาศรีสัตนาคราช ซึ่งผูค้นชาวลาวต่างใหค้วามศรทัธาองคท์่านทุกคน ท่ี

สาํคญับ่อนํา้ทิพยนี์น้ ํา้ในบ่อเป็นนํา้จากวงับาดาล เช่ือกันว่าผูใ้ดไดน้าํนํา้ทิพยนี์ม้าสกัการบูชา หรือ

ประพรมตามรา่งกาย จะช่วยเพิ่มพนูพลงักายทพิยใ์หส้งูขึน้ อนัจะนาํมาซึง่ความเป็นสิรมิงคลทาํส่ิงใดก็

จะสาํเรจ็ไดโ้ดยงา่ย 

จากนัน้นาํทา่นชม อนุสาวรียป์ระตูชัย (Victory Monument) สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ลา้นชา้ง 

กบัฝรั่งเศส ตัง้ตระหง่านสงูเดน่อยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจนัทน ์เพ่ือราํลกึถึงวีรชนของชาติ ท่ี เสียสละ 

เพ่ือชาติบา้นเมืองมา  ทกุยคุ ทกุสมยั ชัน้บนสดุท่านสามารถชมทิวทศันข์องเวียงจนัทนไ์ดร้อบทิศทาง 

นาํท่านเขา้นมสัการ วัดสีเมือง วดัท่ีคนลาว

เคารพนับถือ และเป็นสถานท่ีศักดิ์ สิทธ์ิ

คู่บ้านคู่เมือง ของ เวียงจันทน์แนะนําให้

ท่านขอโชคชอลาภ ขอเงินขอทองเป็นหลกั

จงึเหมาะกบัคนทาํอาชีพคา้ขาย นาํท่านเขา้

ชม  พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (HorPhra 

Kaew Museum) ซึ่ งครั้งห นึ่ ง  เคยเป็ น ท่ี

ประดิษฐานพระแกว้มรกต ก่อนท่ีจะถกู อนั

เชิญมาไว้ท่ีกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรโดย

เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  (ร. 1) เม่ือปี 

ค.ศ. 1778 จากนัน้นาํท่านเขา้ชม ศูนยห์ัตถกรรมเคร่ืองเงินและสิ่งทอ เลือกซือ้สินคา้ราคาถกูโดย

ฝีมือคนลาว อาทิ ผา้ไหม เครื่องเงิน และของท่ีระลกึอ่ืน ๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเย่ียมชมรอบ พระธาตุดํา ท่ีมีอายุ

เก่าแก่หลายรอ้ยปี ตัง้อยู่บรเิวณวงเวียนตรง

หมู่บ้านธาตุดาํ พระธาตุดาํเป็นเจดีย์ทรง

ระฆังแปดเหล่ียมขนาดใหญ่ มีความงาม 

แปลกตา ไม่ เหมือนกับ เจดีย์อ่ืนๆ ตาม

ตาํนานเลา่ขานกนัมาวา่บรเิวณพระธาตเุป็น

ทางเขา้ออกเมืองบาดาลท่ีพญานาค 7 เศียร 

ท่ีมาช่วยเหลือชาวเมืองในสมยัท่ีทาํสงคราม



   

กบักองทพัสยาม จงึเป็นท่ีเล่ือมใสและสกัการะบชูาของชนชาวลาว วัดสีสะเกด เป็นวดัหลวง หรือเป็น

วัดอารามหลวงหากเทียบกับในประเทศไทย มีภาพเขียนลายตามพนังของโบสถ ์และกาํแพง ผนัง

ภายในพระอโุบสถมีรูปแตม้ระบายสีท่ีมีความเก่าแก่ และมีคณุค่า โดยวดัไดท้าํการอนรุกัษ์และรกัษา

ไวอ้ย่างดี มีพระพทุธรูปท่ีเป็นสถาปัตยกรรมของลาว เม่ือเขา้ไปสูอ่โุบสถบรเิวณประตดูา้นขวาจะมีศิลา

จารกึท่ีสรา้งขึน้จากหินทราย มีการบรรยายถึงประวติัในการสรา้งวดันี ้พระพทุธรูปเงินและพระพทุธรูป

ดินเผา ส่วนในดา้นหลงัพระอุโบสถมีรางไมท่ี้เป็นเอกลกัษณเ์ด่น เป็นรูปพญานาคใชเ้ป็นรางสาํหรบั

สรงนํา้พระในเทศกาลสงกรานต ์หรือปีใหม่ลาว หลงัจากนัน้พาทกุท่านไปขอพรจาก สิมองคปู่์ศรีสุท

โธพญานาคราช ท่ีคนลาวตา่งใหค้วามเคารพเล่ือมใสในความศกัดิสิ์ทธ์ิของท่าน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

นาํทา่นเข้าสู่ทีพ่ักLa Ong Dao  Hotelหรือเทยีบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการ

เดนิทาง 

สนามบนิเวยีงจันทน ์– สนามบนิดอนเมือง 

FD 1041 (13.45 – 14.55)    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ถึงเวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางไปสูส่นามบนิอนเมือง 

13.45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

เท่ียวบินท่ีFD 1041 

14.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

อตัราคา่บรกิาร 

ลาํดับ วันเดนิทาง  ราคาผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง   เดก็ไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

1 02 – 06  มิถนุายน2565  18,900 18,900 15,900 3,900 

2 23 - 27 มิถนุายน 2565 18,900 18,900 15,900 3,900 

3 14 -18 กรกฎาคม 2565 19,900 19,900 15,900 3,900 

4 28  กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2565 19,900 19,900 15,900 3,900 

5 04 – 08  สิงหาคม2565  18,900 18,900 15,900 3,900 

6 11 – 15  สิงหาคม2565 19,900 19,900 15,900 3,900 

7 25 – 29 สิงหาคม 2565 18,900 18,900 15,900 3,900 

8 08 – 12  กนัยายน2565 18,900 18,900 15,900 3,900 

9 22 – 26  กนัยายน2565 18,900 18,900 15,900 3,900 

10 29  กนัยายน – 03 ตลุาคม  2565 19,900 19,900 15,900 3,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเด็กทารก อายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท 

** หมายเหต ุการเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 15 - 20 ทา่นขึน้ไป 

หากผูเ้ดินทางไมถ่ึง 15 - 20 ทา่น ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมอ่อกกรุป๊ หรอื เก็บคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม 

 

 



   

อัตราคา่บรกิารนีร้วม อัตราคา่บรกิารไมไ่ดร้วม 
 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ดอนเมอืง – หลวงพระบาง-เวยีง

จนัทร-์ ดอนเมอืง  
โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี( ราคาอาจมกีาร
ปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัClass ต ัว๋ในวนัทีทํ่าการจอง) 

 คา่นํา้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรรม 
 เจา้หนา้ทีส่ง่กรุป๊ทีส่นามบนิ ดอนเมอืง 
 คา่ต ัว๋รถไฟความเร็วสงูช ัน้ 2 หลวงพระบาง-

เวยีงจนัทน ์
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ หรอื 

เทยีบเทา่ 
 คา่รถนําเทีย่วในเวยีงจนัทน ์
 คา่รถนําเทีย่วในหลวงพระบาง  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ 
 
 

 คา่วซีา่ สําหรับชาวตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยตา่งๆหากกรณีทา่นตดิโควดิ  
 คา่ธรรมเนยีมนํา้หนกักระเป๋าทีเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
 คา่ใชจ้า่ยสว่ยตัวนอกเหนอืจากรายการ คา่อาหาร 

เครือ่งดืม่สัง่เพิม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่ทปิพนักงาน 
ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% , คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%                            
คา่ภาษีทอ่งเทีย่ว (หากมกีารเรยีกเก็บ) 

 คา่ตกับาตรขา้วเหนยีว 
 คา่ไกดท์อ้งถิน่ นําเทีย่วในประเทศลาว ทา่นละ 500 บาท 

 
 

 

เง ือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชําระคา่บรกิาร 

 สง่รายชือ่ลกูคา้ พรอ้มชําระงวดแรก ทา่นละ 10,000 บาท 
 สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทาง 30วัน 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 75% ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 

*** ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืคา่ใชจ่า่ยท ัง้หมด และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้เพิม่เตมิ หากตรวจ RT- PCR แลว้พบวา่ทา่นตดิโควทิ ท ัง้ 
ฝั่งไทยและฝั่งลาว รวมไปถงึคา่ใชจ้า่ยในการถกูสง่ตวักลบัหากพบวา่ทา่นตดิโควดิ ณ ฝั่งลาว 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา และการเปลีย่นแปลงรายการ อนัเนือ่งมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

 อัตราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิ และอัตราการปรับราคาคา่เชือ้เพลงิตา่ง ๆ  
 การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะเป็นการเหมาจา่ยทัง้หมด 
ทัง้นีบ้รษัิท จะยดึถอืความสําคัญของลกูคา้เป็นหลัก 

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การปฏเิสธออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ / การนําสิง่ของผดิกฎหมายเอกสารการ
เดนิทางไมถ่กูตอ้งและความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี 

 รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงบา้งตามความเหมาะสม อันเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของเครือ่งบนิ ภัยธรรมชาต ิ
หรอืสภาวะทางการเมอืง ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงรายการสว่นหนึง่สว่นใดไดต้ามความ
จําเป็นและเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการยนืยันจากสายการบนิ ทีพ่ัก เวลาเขา้เยีย่มชมของแตล่ะสถานที ่เหตกุารณ์ทาง
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาตอินัเป็นสาเหตตุอ้งเลือ่นการเดนิทาง หรอืไมส่ามารถจัดพาคณะเทีย่ว
ไดต้ามรายการทัง้หมด 

 


