
   

 



   

หลวงพระบางวังเวียง เวียงจันทน์ (ขึน้บอลลูน) 

5 วัน 4 คืน BY THAI AIRASIA 
วัน รายการท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
สนามบนิดอนเมือง - สนามบนิหลวงพระบาง 
FD 1030 (14.30 – 16.00)หลวงพระบาง –ตลาดมืด  

  
SAYSAMPHAN LUANG 

PRABANG HOTELหรือ
เทียบเท่า 

2 

ใสบ่าตรข้าวเหนียว – บ้านผานม – น า้ตกตาดกวางสี – 
น า้ตกตาดแก้วมงคล –วดัเชียงทอง – วดัวิชนุราช – 
พระราชวงัหลวงพระบาง –  นัง่รถไฟความเร็วสงู– 
วงัเวียง 

   Thavisouk Hotel หรือ
เทียบเท่า 

3 
ขึน้บอลลนู (คา่ใช้จา่ย80US) –วงัเวียง –ถ า้จงั–สะพาน
ส้ม บลลูากนู–  วงัเวียง 

   Thavisouk Hotel หรือ
เทียบเท่า 

4 
พระธาตหุลวง – อนสุาวรีย์ประตชูยั – วดัสีเมือง – 
พิพิธภณัฑ์หอพระแก้ว – สิมพญานาค – วดัสีสะเกด  

 
 

 La Ong Dao Hotelหรือ
เทียบเท่า   

5 
สนามบนิเวียงจนัทน์ – สนามบนิดอนเมือง 
FD 1041 (13.45 – 14.55) 

    

 

 

 

 

 

 



   

 

 

วันแรกของการ
เดนิทาง 

สนามบินดอนเมือง - สนามบินหลวงพระบาง  
FD 1030 (14.30 – 16.00 )หลวงพระบาง -  

บ้านผานม – น า้ตกตาดกวางสี – น า้ตกตาดแก้วมงคล –  
ตลาดมืด 

   

11.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศสายการบินไทยแอร์
เอเชีย เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ ดแูลด้านเอกสาร เช็คอิน และสมัภาระในการเดนิทาง 

14.30น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาวโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่ียวบินท่ี FD 
1030 

16.00 น. เดนิทางถึง สนามบินหลวงพระบางน าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

พกัผ่อนตามอธัยาศยัเดินเท่ียวอิสระท่ี ตลาดมืด คือ ตลาดกลางคืนท่ีเกิดขึน้ในหลวงพระบางระหว่าง
เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป จนกระทัง่ถึง 23:00 น. ซึ่งรัฐบาลจดัให้ช่วงเวลาดงักล่าวของถนนสายนีเ้ป็น
เวลาของถนนคนเดิน รถทกุชนิดจะไม่สามารถเข้าออกหรือแล่นผ่านได้ โดยจะเร่ิมตัง้แผงร้านค้าท่ีมีร่ม
สีน า้เงินและสีแดงสลบักันไปนบัร้อย ท่ีต้องเป็นสีนีเ้พราะเป็นสีประจ าธงชาติของลาวนัน่เอง โดยเร่ิม
ตัง้แต่หน้าพระราชวงัจนสุดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซือ้สินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบาง
ยามราตรี มีทัง้เสือ้ยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เคร่ืองประดบั, โลหะเกะสลัก, 
ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิน้เป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วางจ าหน่ายใน
ราคาท่ีต่อรองกันได้ อีกทัง้ยงัมีเบเกอร่ี ต่าง ๆ เพ่ือให้ท่านได้ลิม้ลอง และขนมเค้กอนัแสนอร่อยนานา
ชนิด และแนะน าให้ทกุท่านไปแวะเช็คอินท่ีร้าน Joma Bakery Cafe ซึ่งเป็นร้านกาแฟช่ือดงัของหลวง
พระบางด้วย จนมีค ากลา่ววา่หากใครไมไ่ด้แวะJomaถือวา่มาไมถ่ึงหลวงพระบาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพักSAYSAMPHAN LUANG PRABANG HOTELหรือเทียบเท่า 

 

 



   

 

 

วันท่ีสองของการ
เดนิทาง 

ใส่บาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช –  
พระราชวังหลวงพระบาง –  น่ังรถไฟความเร็วสูง– 

วังเวียง    

วนันีเ้ชิญชวนให้ทุกท่านนุ่งซิ่นห่มสไบแต่งกาย
ชุดพืน้เมือง เพ่ือ ใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อม
กับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์
และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระ
บางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่ง
เป็นภาพอันน่าประทับใจและส่ือถึงความ
ศรัทธาเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมือง
หลวงพระบาง (คา่ส ารับใส่บาตร ไม่รวมในรายการ ท่านสามารถสัง่ได้) จากนัน้ให้ท่านเดินชม ตลาด
เช้าของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น ตลาดสดให้ทา่นเลือกซือ้อาหารพืน้เมือง ผลไม้นานาชนิด และชม
ของป่าซึง่ของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวมาก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม 

หลังจากนัน้เดินทางสู่ผานม เป็นหมู่บ้านชาว
ไทลือ้ท่ีอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มี
ประชากรประมาณ 250 ครอบครัวผู้หญิงชาว
ไทลือ้ช านาญในการทอผ้า ในอดีตบ้านผานม
เป็นแหล่งทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตและราช
ส านกัในปัจจบุนับ้านผานมได้รับการยกระดบั
จากทางการให้เป็น “หมูบ้านวฒันธรรม” ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอท่ีมีช่ือเสียงมาก มีการ
รวมกลุ่มตัง้เป็นศนูย์หตัถกรรมแสดงสินค้า มีการสาธิตการทอผ้าด้วยก่ีกระตกุแบบดัง้เดิมและยงัมีผ้า
ทอรูปแบบตา่งๆ จ าหน่ายให้นกัท่องเท่ียว ผ้าทอบ้านผานมมีทัง้ผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลือ้แท้ๆและ



   

ผ้าท่ีประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น ผ้าปโูต๊ะ, ผ้าคลมุเตียง, ผ้ารองแก้วรองจาน ฯลฯ จากนัน้น าทุก
ทา่นเดนิทางกลบัเข้าสูต่วัเมืองหลวงพระบาง ให้ทา่นได้อิสระเดนิเท่ียวชม 

น าท่านเดินทางผา่นหมูบ้่านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู ่น า้ตกตาดกวางสี ห่างจากหลวงพระบาง 
30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหนึ่งในน า้ตกท่ี
สวยท่ีสดุในเขตหลวงพระบาง มีแม่น า้ใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน า้ตกท่ีตกลดหลัน่เป็นชัน้ๆ
อย่างสวยงามแตล่ะชัน้เกิดจากการผสมของหินปนูสูงราว 70 เมตร มี 2 ชัน้ สภาพป่าร่มร่ืน มีสะพาน
และเส้นทางเดนิชมรอบๆ น า้ตก ให้เวลาอิสระดื่มด ่ากบัธรรมชาต ิ

ให้ท่านได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั จะเล่นน า้ จะโดดน า้ หรือจะเพลิดเพลินไปกบัการถ่ายรูปท่ี น า้ตกตาด
แก้วมงคล   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เท่ียวชม วัดเชียงทอง เป็นวดัหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราชก่อนท่ีจะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัได้รับการอปุถมัภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และ



   

เจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณท่ีตัง้ของวัดอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณท่ีแม่น า้คานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น า้โขง 
มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอโุบสถแอ่นโค้งและลาด
ต ่าลงมาก ซ้อนกนัอยู่ 3 ชัน้ เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่ง
เป็นท่ีสงัเกตกุนัว่า เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริย์สร้างขึน้จึงมี 17 ขัน้ สว่นสามญัจะสร้างกนัแค ่1-7 ชอ่ เช่ือ
กันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนัน้ด้วย ส่วนหน้าบนั หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงาม
ของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบ ารุงรักษาอย่างดีเย่ียม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเข้าชม วัดวิชุนราช สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าวิชนุราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ี
ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ วดันีมี้
พระธาตเุจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าคร่ึง ท าให้ชาวลาวเรียกกนัวา่ พระธาตหุมากโม เป็นทรง
โอคว ่า ยอดพระธาตลุกัษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรือสโุขทยั เจดีย์นีอ้าจ
ดทูรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสงัขรณ์มา 2 ครัง้แล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมยัพระเจ้าสกักรินทร์(ค าสกุ) 
ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครัง้



   

ใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมยัของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวตัถุมีคา่มากมาย เช่น 
เจดีย์ทองค า พระพทุธรูปหลอ่ส าริด พระพทุธรูปทองค า 

เข้าสู่ พระราชวังหลวงพระบาง เป็นวงัท่ี เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทบัอยู่ท่ีน่ีจนสิน้พระชนม์ 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปล่ียนเป็น พิพิธภัณฑ์ 
ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลงัก็
เป็นพระต าหนกัซึง่มีเคร่ืองใช้ไม้สอยตา่งๆ จดัเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และน าทา่นนมสัการหอพระ
บาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็น
พระพทุธรูปศิลปะขอมสมยัหลงับายน น า้หนกั 54 กก. ประกอบด้วยทองค า 90% และยงัมีพระพทุธรูป
นาคปรกสลกัศลิาศลิปะขอมอีก 4 องค์ประดษิฐานอยูท่ี่น่ีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทุกท่านขึน้เดินทางไปยงั สถานีรถไฟ
ความเร็วสูงหลวงพระบาง  เพ่ือเดินทางไปยัง
วังเวียง โดยจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการเดินทาง 
เม่ือเดนิทางถึง สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง 
น าทุกท่านเดินทางต่อเพ่ือเข้าเท่ียวชมถ า้จงั“กุ้ ย
หลินเมืองลาว” และสะพานข้ามแม่น า้ซอง สะพาน
สีส้ม ซึง่เป็นเอกลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของถ า้จงัเพราะสะพานจะมีสีสนัสะดดุตา แตเ่น่ืองจากเกิดอทุกภยั
ครัง้ใหญ่ ได้พดัพาสะพานจนหกั ทางรัฐบาลจึงได้สร้างสะพานไม้ชัว่คราวให้ใช้เดินข้าม เพ่ือไปยงั ถ า้
จัง ซึง่แบง่เป็น 2 โซนด้วยกนัคือ ถ า้ฝ่ังซ้ายมือ เม่ือเดนิเข้าไปก็จะไปถึงจดุชมวิวจากจดุนีส้ามารถ 



   

 

 

มองเห็นวิวแม่น า้ซอง กับทุ่งนาสีเขียวกับธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของเมืองวงัเวียง ส่วนโซนขวามือสมัผสั
กบัหินงอกหินย้อยในรูปลกัษณ์ต่างๆ ภายในถ า้อากาศเย็นสบาย เน่ืองจากมีแม่น า้ไหลออกจากปาก
ถ า้สูพื่น้ด้านลา่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพักThavisouk Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

วันท่ีสามของการ
เดนิทาง 

ขึน้บอลลูน –วังเวียง –ถ า้จัง– สะพานส้ม บลูลากูน–  วังเวียง 
   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่าน น่ังบอลลูน ชมเมืองวังเวียง หรือ Balloons Over Vang Viengกิจกรรมนี ้ แม้จะ
แตกต่างจากกิจกรรมอ่ืนๆในวังเวียง แต่ความน่าสนใจอยู่ท่ีการได้ชมทัศนียภาพ ความสวยงาม
ท่ามกลางธรรมชาติท่ีล้อมรอบเมืองแห่งนี ้ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ให้ท่านได้ชมภาพจากมุมสงูด้วย
การนัง่บอลลนู *** ราคายังไม่รวมค่าขึน้บอลลูน 80 US 

 

 

 

 

 

 

 



   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนัน้เท่ียวชมถ า้จัง ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน
ด้วยกนัคือ ถ า้ฝ่ังซ้ายมือ เม่ือเดนิเข้าไปก็จะไป
ถึงจดุชมวิวจากจดุนีส้ามารถมองเห็นวิวแม่น า้
ซอง กับทุ่งนาสีเขียวกับธรรมชาติท่ีสมบูรณ์
ของเมืองวงัเวียง ส่วนโซนขวามือสมัผสักบัหิน
งอกหินย้อยในรูปลักษณ์ต่างๆ ภายในถ า้
อากาศเย็นสบาย เน่ืองจากมีแม่น า้ไหลออก
จากปากถ า้สูพื่น้ด้านลา่ง 

น าทกุท่านเดนิทางสู่ ถ า้ปูค า / บลูลากูน หรือ
ชาวต่ า งชาติ รู้ จัก ในน าม  Tam Pu kam/Blue 
Lagoon ภายในประดษิฐานพระนอนส าริดจากประเทศไทยด้านหน้าทางขึน้ถ า้ปคู าจะมีสระน า้มรกตท่ี
ใสสะอาดสีเขียวสวยมากๆและมีนกัทอ่งเท่ียวลงเล่นน า้กนั ทางขึน้ไปชมถ า้นัน้จะสงูชนัสกัเล็กน้อย ถ า้
ปู่ ค า เป็นถ า้ขนาดใหญ่มากอีกแห่ง มีพระพุทธรูปนอน อยู่ด้านใน มีล าแสงส่องเข้ามาด้านในถ า้ จาก
ปากถ า้ และช่องเขาอีกด้านสวยงามมากๆ กิจกรรมในถ า้ปคู าท่ีเป็นไฮไลท์ ต้องเดินลกึลงไปในถ า้ อาจ
ได้พบเห็นปูทองค าถ้าได้เห็นจะโชคดีมากและท่ีแห่งนีจ้ะมีกิจกรรมต่างๆ ให้เล่นกัน ทัง้โดดน า้ล่อง 
สไลน์เดอร์ ลอ่งหว่งยาง 

น าทุกท่านเดินทางต่อเพ่ือเข้าเท่ียวชมถ า้จงั“กุ้ ยหลินเมืองลาว” และสะพานข้ามแม่น า้ซอง สะพานสี
ส้มเป็นเอกลกัษณ์อีกแหง่หนึง่ของถ า้จงัเพราะสะพานจะมีสีสนัสะดดุตา 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพักThavisouk Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ีของการ
เดนิทาง 

พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีเมือง –  
พพิธิภัณฑ์หอพระแก้ว – สิมพญานาค – วัดสีสะเกด    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันนีเ้ชิญชวนให้ทุกท่านนุ่งซิ่นห่มสไบแต่งกายชุดพืน้เมือง เพ่ือน าท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุ
หลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี  เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ 



   

สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และพระ
อรหนัต์ 5  องค์บรรจพุระบรมสารีริกธาตสุ่วนหวัเหน่าของพระพทุธเจ้าไว้ในองค์พระธาต ุเดิมเป็นพระ
ธาตุองค์เล็กๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้น าพาประชาชน สร้างพระธาตุองค์ใหญ่
ครอบพระธาตอุงค์เดมิไว้จนถึงปัจจบุนันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม บ่อน า้พญานาคหรือบอ่น า้ทิพย์บริเวณข้างๆพระธาตหุลวง ซึ่งใต้ก้นบอ่จะเป็นทาง
เช่ือมลงสู่วังบาดาลของพญาศรีสัตนาคราช ซึ่งผู้ คนชาวลาวต่างให้ความศรัทธาองค์ท่านทุกคน ท่ี
ส าคญับ่อน า้ทิพย์นีน้ า้ในบ่อเป็นน า้จากวงับาดาล เช่ือกันว่าผู้ ใดได้น าน า้ทิพย์นีม้าสักการบูชา หรือ
ประพรมตามร่างกาย จะชว่ยเพิ่มพนูพลงักายทิพย์ให้สงูขึน้ อนัจะน ามาซึง่ความเป็นสิริมงคลท าสิ่งใดก็
จะส าเร็จได้โดยง่าย 

จากนัน้น าท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง 
กบัฝร่ังเศส ตัง้ตระหง่านสงูเดน่อยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจนัทน์ เพ่ือร าลึกถึงวีรชนของชาต ิท่ี เสียสละ 
เพ่ือชาตบ้ิานเมืองมา  ทกุยคุ ทกุสมยั ชัน้บนสดุทา่นสามารถชมทิวทศัน์ของเวียงจนัทน์ได้รอบทิศทาง 



   

น าท่านเข้านมัสการ วัดสีเมือง วัดท่ีคน
ลาวเคารพนบัถือ และเป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ
คู่บ้านคู่เมือง ของ เวียงจันทน์แนะน าให้
ท่านขอโชคชอลาภ ขอเงินขอทองเป็นหลกั
จึงเหมาะกับคนท าอาชีพค้าขาย น าท่าน
เข้าชม พิพธิภัณฑ์หอพระแก้ว (HorPhra 

Kaew Museum) ซึ่ งค รัง้หนึ่ ง  เคยเป็น ท่ี
ประดษิฐานพระแก้วมรกต ก่อนท่ีจะถกู อนั
เชิญมาไว้ท่ีกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรโดย
เจ้าพ ระยามหากษั ต ริ ย์ศึก  (ร.  1) เม่ื อ ปี 
ค.ศ. 1778 จากนัน้น าท่านเข้าชม ศูนย์หัตถกรรมเคร่ืองเงินและส่ิงทอ เลือกซือ้สินค้าราคาถูกโดย
ฝีมือคนลาว อาทิ ผ้าไหม เคร่ืองเงิน และของท่ี
ระลกึอ่ืน ๆ  

กลางวัน รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร 

น าท่านเย่ียมชมรอบ พระธาตุด า ท่ีมีอายุ
เก่าแก่หลายร้อยปี ตัง้อยู่บริเวณวงเวียนตรง
หมู่บ้านธาตุด า พระธาตุด าเป็นเจดีย์ทรง
ระฆังแปดเหล่ียมขนาดใหญ่ มีความงาม 
แปลกตา ไม่เหมือนกบัเจดีย์อ่ืนๆ ตามต านาน
เล่าขานกันมาว่าบริเวณพระธาตุเป็นทางเข้าออกเมืองบาดาลท่ีพญานาค 7 เศียร ท่ีมาช่วยเหลือ
ชาวเมืองในสมยัท่ีท าสงครามกับกองทพัสยาม จึงเป็นท่ีเล่ือมใสและสกัการะบชูาของชนชาวลาว วัด
สีสะเกด เป็นวดัหลวง หรือเป็นวดัอารามหลวงหากเทียบกบัในประเทศไทย มีภาพเขียนลายตามพนงั
ของโบสถ์ และก าแพง ผนงัภายในพระอโุบสถมีรูปแต้มระบายสีท่ีมีความเก่าแก่ และมีคณุคา่ โดยวดั
ได้ท าการอนุรักษ์และรักษาไว้อย่างดี มีพระพุทธรูปท่ีเป็นสถาปัตยกรรมของลาว เม่ือเข้าไปสู่อุโบสถ
บริเวณประตดู้านขวาจะมีศิลาจารึกท่ีสร้างขึน้จากหินทราย มีการบรรยายถึงประวตัิในการสร้างวดันี ้
พระพทุธรูปเงินและพระพุทธรูปดินเผา ส่วนในด้านหลงัพระอุโบสถมีรางไม้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เด่น เป็น



   

รูปพญานาคใช้เป็นรางส าหรับสรงน า้พระในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ลาว หลงัจากนัน้พาทกุท่าน
ไปขอพรจาก สิมองค์ปู่ศรีสุทโธพญานาคราช ท่ีคนลาวตา่งให้ความเคารพเล่ือมใสในความศกัดิส์ิทธ์ิ
ของทา่น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพักLa Ong Dao  Hotelหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีห้าของการ
เดนิทาง 

สนามบินเวียงจันทน์ – สนามบินดอนเมือง 
FD 1041 (13.45 – 14.55)    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ถึงเวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางไปสู่สนามบินอนเมือง 

13.45น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

เท่ียวบนิท่ีFD 1041 

14.55 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง  ราคาผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง   เดก็ไม่มีเตียง พักเดี่ยว 
23 - 27 มิถุนายน 2565 18,900 18,900 15,900 3,900 

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

28  กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 
2565 

19,900 19,900 15,900 3,900 

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

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

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

08 – 12  กันยายน2565 18,900 18,900 15,900 3,900 

22 – 26  กันยายน2565 18,900 18,900 15,900 3,900 

29  กันยายน – 03 ตุลาคม  
2565 

19,900 19,900 15,900 3,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเดก็ทารก อายุต ่ากว่า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท 

** หมายเหต ุการเดินทางต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 15 - 20 ท่านขึน้ไป 

หากผู้ เดินทางไม่ถึง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
** 

 



   

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม อตัราคา่บรกิารไมไ่ดร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ดอนเมอืง – หลวงพระบาง-เวยีง
จนัทร-์ ดอนเมอืง  
โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี( ราคาอาจมกีาร
ปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัClass ต ัว๋ในวนัทีท่ าการจอง) 

 คา่น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรรม 

 เจา้หนา้ทีส่ง่กรุป๊ทีส่นามบนิ ดอนเมอืง 

 คา่ต ัว๋รถไฟความเร็วสงูช ัน้ 2 หลวงพระบาง-

เวยีงจนัทน ์

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ หรอื 
เทยีบเทา่ 

 คา่รถน าเทีย่วในเวยีงจนัทน ์
 คา่รถน าเทีย่วในหลวงพระบาง  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ 
 
 

 คา่วซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยตา่งๆหากกรณีทา่นตดิโควดิ  
 คา่ธรรมเนยีมน า้หนกักระเป๋าทีเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
 คา่ใชจ้า่ยสว่ยตวันอกเหนอืจากรายการ คา่อาหาร 

เครือ่งดืม่สัง่เพิม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่ทปิพนักงาน 
ฯลฯ 

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

 คา่ตกับาตรขา้วเหนยีว 
 คา่ไกดท์อ้งถิน่ น าเทีย่วในประเทศลาว ทา่นละ 500 บาท 

 
 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระคา่บรกิาร 

 สง่รายชือ่ลกูคา้ พรอ้มช าระงวดแรก ทา่นละ 10,000 บาท 
 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง 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 ้

 อตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิ และอตัราการปรับราคาคา่เชือ้เพลงิตา่ง ๆ  
 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะเป็นการเหมาจา่ยทัง้หมด 
ทัง้นีบ้รษัิท จะยดึถอืความส าคญัของลกูคา้เป็นหลัก 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การปฏเิสธออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ / การน าสิง่ของผดิกฎหมายเอกสารการ
เดนิทางไมถ่กูตอ้งและความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี 

 รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงบา้งตามความเหมาะสม อนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของเครือ่งบนิ ภยัธรรมชาต ิ
หรอืสภาวะทางการเมอืง ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงรายการสว่นหนึง่สว่นใดไดต้ามความ
จ าเป็นและเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการยนืยนัจากสายการบนิ ทีพ่กั เวลาเขา้เยีย่มชมของแตล่ะสถานที ่เหตกุารณ์ทาง
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาตอินัเป็นสาเหตตุอ้งเลือ่นการเดนิทาง หรอืไมส่ามารถจัดพาคณะเทีย่ว
ไดต้ามรายการทัง้หมด 

 


