
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LWE06 มนตฮ์กั.. ลาว หลวงพระบาง วงัเวยีง เวยีงจนัทน ์4วนั3คนื 
 

หลวงพระบาง  ตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยว นํา้ตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี ลอ่งเรือแมน่ํ้าโขง 

   วัดวิชุลราช วัดเชียงทอง แวะชิมขนม JOMA Café อิสระช้อปป�้ งตลาดมืดหลวงพระบาง  

   พิเศษ!! เป�ดประสบการณน์ัง่รถไฟฟ�าความเรว็สูง หลวงพระบาง-วงัเวยีง 

วงัเวยีง  เช็คอนิ บลูลากูน อ่างสวรรค์ พูผาจําปาลาว สะพานสีฟ�า ลอ่งเรือแมน่ํา้ซอง  

เวยีงจนัทน ์  อิ่มบุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมอืง ถา่ยภาพกบัแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ 
 

                เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล ์Thai Smile Airways (WE)  
                นํ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.  
                              บนิตรงสู่หลวงพระบาง กลบัเวยีงจนัทน ์บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ป�  

(บาท) 

พักเด่ียว / เดินทาง

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหตุ  

02-05 ธนัวาคม 65 15,888  

 

เด็ก ไมม่ีเตียง  

ลด 1,000 บาท 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ป� 

ราคา 3,800 บาท) 

 

 

 

 

 

3,500 

18  

09-12 ธนัวาคม 65 15,888 18  

23-26 ธนัวาคม 65 16,888 18  

30 ธนัวาคม 65 –  

02 มกราคม 66 

17,888 18  

05-08 มกราคม 66 15,888 18  

12-15 มกราคม 66 16,888 18  



 

 FLIGHT 
 DEPARTURE  WE576       BKK-LQP 08.45-10.20 
 RETURN  WE575        VTE-BKK        20.30-21.40 
 

 
 

 

05.30 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI SMILE 
(WE) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร  

08.45 น.   นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE576  
10.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว นําท่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา

ท้องถิ่นที่ลาวเท่ากับประเทศไทย) นําทุกท่านเดินทางสู่ ใจกลาง เมืองหลวงพระบาง เป�นเมืองที่มีการต้ังถิ่นฐานคร้ังแรกที่
มีมานานกว่า 1200 ป� โดยการบรรจบกันของแม่นํ้าคานและแมน่ํ้าโขงในใจกลางภาคเหนือของประเทศลาว  

เที่ยง    รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
 จากนัน้ชมสถานทีต่า่งๆของหลวงพระบาง เริ่มตน้ที ่วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) เป�นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง 

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยต้ังช่ือวัดตามพระนามของพระองค์ มี
เอกลักษณ์ที่พระธาตุมีทรงกลมคว่ําต่างจากวัดอื่น ซ่ึงชาวหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม หรือพระธาตุแตงโม ที่
สร้างข้ึนโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช เปรียบได้กับพลังของสตรีชาวลาว และวัดแห่งนี้ยังเป�นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสําคัญหลายองค์ ชม พระราชวังหลวงพระบาง เป�นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง มี
สถาป�ตยกรรมที่งดงามมาก มีการผสมผสานของสถาป�ตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ป�จจุบันที่นี่ได้กลายเป�นพิพิธภัณฑ์ที่
สําคัญของเมือง และยังเป�นที่ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางอีกด้วย  

 
 
 
 

 
 

19-22 มกราคม 66 16,888 18  

26-29 มกราคม 66 16,888 18  

02-05 กุมภาพันธ์ 66 16,888 18  

09-12 กุมภาพันธ์ 66 16,888 18  

16-19 กมุภาพันธ์ 66 16,888 18  

23-26 กุมภาพันธ์ 66 16,888 18  

02-05 มีนาคม 66 16,888 18  

09-12 มีนาคม 66 15,888 18  

16-19 มนีาคม 66 15,888 18  

23-26 มีนาคม 66 15,888 18  

 วันที่หนึ่ง       ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง – เมอืงหลวงพระบาง – วัดวิชุลราช – พระราชวัง            
หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ล่องเรือแพด่ืมด่ําบรรยากาศ       อาหาร เที่ยง, เย็น      

 
 



ขึ้นชม พระธาตุพูสี ต้ังอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินข้ึนบันได 
328 ข้ัน เพ่ือชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซ่ึงช่วงเวลาที่
เหมาะมาชมพระธาตุ และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบาง จะมีจุดถ่ายรูปที่

ทุกคนชอบมาถ่ายกันโดยด้านหลังจะเป�นเมืองหลวงพระบาง  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ล่องเรือแพด่ืมด่ําบรรยากาศ ชมวิวแม่นํ้าโขง ร้องคาราโอเกะ ด่ืมเบียร์ลาว 

ที่พัก : โรงแรม Manoluck hotel / Pakhongthong villa หรือระดับใกล้เคียง  
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 
 
 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)  
จากนั้นพาทุกท่านไปเที่ยวชม นํ้าตกตาดกวางสี นํ้าตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของนํ้าตกแห่งนี้

คือสายนํ้าสีฟ�าเทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่บริเวณนํ้าตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ช้ัน ท่ามกลางป�าไม้ร่มร่ืน ทาํ
ให้ที่นี่กลายเป�นนํ้าตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียว สวยเกินคําบรรยายนํ้าตกสีฟ�าสวย ตัดกับสะพานสีแดง 
ถือเป�นจุดที่ใครๆก็ต่างมาถ่ายรูปกัน และบริเวณนํ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซ่ึงรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจาก
การค้าสัตว์ป�าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนทําร้ายมามากมาย ซ่ึงทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป�น
อย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย ใกล้เคียงกันมี นํ้าตกตาดแก้ว 
เป�นร้านอาหารข้างล่างนํ้าตกที่สวยงามเช่นกันถือเป�นลําห้วยเดียวกันกับนํ้าตกตาดกวางสี 

เที่ยง    รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ร้านตาดแก้ว บรรยากาศดีริมนํ้าตก 

 

วันทีส่อง         เมืองหลวงพระบาง – นํา้ตกตาดกวางสี – ศูนยอ์นุรักษ์หมี – นํา้ตกตาดแก้ว – วัดใหมสุ่วรรณภูมาราม –  
        วัดแสนสุขาราม -วัดเชียงทอง –  อสิระตลาดมดืหลวงพระบาง                             อาหาร เช้า, เที่ยง  
  

 

 



พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่คนลาวเรียกสั้นๆ ว่า วัดใหม่ เป�น
วัดที่มีกําแพงหน้าอุโบสถสวยงามทีสุ่ด กําแพงสีทองอร่ามนีบ้อกเล่าเร่ืองราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ ทํา
ให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งข้ึน ต้ังแต่เดินข้ึนมาที่ระเบียงอุโบสถจนรอบบริเวณวัด สันนิษฐานว่านา่จะสร้าง

ข้ึนในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 และได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์จึงทําให้มีการบูรณะและสร้างเพ่ิมเติมหลายคร้ัง วัด
แสนสุขาราม สร้างข้ึนในพ.ศ. 2261 ตามประวัติกล่าวว่าช่ือของวัดมาจากเงินจํานวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป�นทุน
เร่ิมสร้างข้ึนภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์ได้ 11 ป� จุดเด่นของวัดแสนสุขารามคือ 
พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง และหอรอยพระพุทธบาทจําลองด้านข้างหอพระยืน ส่วน
พระอุโบสถลงรักป�ดทองอย่างสวยงาม  

และอีกหนึ่งไฮไลท ์วัดเชียงทอง เป�นวัดที่สําคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาว สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป�นด่ังอัญมณีแห่งสถาป�ตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และ

ยังคงซ่ึงไว้ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซ่ึงเป�นที่ต้ังของหอพระม่าน และหอพระ
พุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป�นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เป�นเอกลักษณ์เป�นอีกมุมสวยที่ทุก
คนจะโพสต์ภาพโผล่หน้าออกจากช่องหน้าต่าง เห็นแล้วจําได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  

 

จากนั้นอสิระใหท้า่นพักผ่อนที ่ตลาดมืดหลวงพระบาง ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการต้ังร้านรวงขายของเป�นแถวแนว
ยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการป�ดถนนให้ได้เป�ดร้านกันอย่างเต็มที่ 
สําหรับของที่วางขายจะออกเป�นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว 

สามารถเป�นของฝากได้เลย 
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย แนะนํา ตลาดมืดหลวงพระบาง นั่งทานอาหาร ด่ืมเบียร์ลาวราคาประหยัด ฟ�ง

เพลงเบาๆ บรรยากาศดี และมีอาหารหลากหลายนานาชาติเพ่ือให้ท่านสามารถเลือกชิม 
  ที่พัก : โรงแรม Manoluck hotel / Pakhongthong villa หรือระดับใกล้เคียง  
  (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นเดินทาง) 
 

 
 



 
 
 

 
 

พาทกุทา่นไปทาํกจิกรรมยามเชา้ การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ถือว่าเป�นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตรที่ถกูให้
ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตร
เพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป�นสัญญาณบอกให้
ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันอาหารแลว้ ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายทา่นอีกคร้ังนึง (ราคาไม่รวมค่า
ของตักบาตร) อิสระทุกท่านเดินเล่น ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป�นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนมต่างๆ 
สามารถซ้ือเป�นของฝากได้เช่นกัน หากมีเวลาแนะนําท่านเดินเล่นสู่อีกหนึ่งจุดเช็คอิน ร้านกาแฟประชานิยม ร้านต้ังอยู่ริม

แม่นํ้าโขง เป�ดบริการต้ังแต่ ตี4 ร้านกาแฟโบราณ เมนูทางร้านมีหลากหลาย เช่น ขนมแป�งจ่ี ปาท่องโก๋ โจ๊กใส่ไข่พะโล้ 
กาแฟโบราณ ไข่ลวก เฝอ เป�นร้านดังของหลวงพระบาง (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)  
จากนั้นนําทุกท่านแวะเช็คอินคาเฟ�สีเขียวชื่อดัง โจมาคาเฟ� ช่ือร้าน Joma มาจากช่ือหุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & 
Jocelyn และ Michael & Areerat Harder โด่งดังจนใช้เรียกเป�นช่ือซอยข้างร้านว่าซอยโจมา อาหารเน้นฟาสต์ฟูดส์ 
ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า เคร่ืองด่ืมร้อนเย็นต่างๆ ไอศกรีม คุ้กกี้ และ เค้ก (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

  นําทา่นเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง  เพ่ือเดินทางสู่ วังเวียง เที่ยว C91 รอบเวลา 11.40 น. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป�นอยา่งมาก ให้ทา่นได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอด

สองข้างทาง **กรณีมีเหตุฉกุเฉินเกดิข้ึน ไมส่ามารถนาํท่านใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ เนื่องจากตรงกบัช่วงเทศกาล
วันหยุด หรือเหตุผลด้านอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นาํทา่นเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**   

 

วันทีส่าม เมอืงหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนยีว – ตลาดเช้า – ร้านกาแฟประชานิยม – โจมาคาเฟ� – สถานีรถไฟความเร็วสูง       
หลวงพระบาง - วังเวียง - บลลูากนู – ภูผาจําปาลาว – อ่างสวรรค์ - สะพานฟ�า - แมน่ํ้าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง    
                     อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

  

 

 



เดินทางถึง วังเวียง ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว เป�นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมือง
ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายนํ้ากว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป�นฉากหลัง  

เที่ยง รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)   

 พาทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังของเมือง บูลลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะ
เวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี ถํ้าปูคํา (ไม่รวมค่าข้ึนชมถํ้า) ชมหินงอกหินย้อย มี
พระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถํ้ามืดไม่มีไฟฟ�า รวมถึงเข้าไปดูปูคํา มีระยะทางข้ึนถํ้าประมาณ 80 เมตร เป�นทางลาด
ชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการข้ึนถํ้าปูคํา คนลาวเช่ือกันว่าคนที่เข้าไปภายในถํ้าปูคําแล้วเห็นปูคําถือว่าโชคดี หรือมี
บุญ ปูคํา ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป�นตัวน้อย กระดองจะเป�นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง  

แวะถ่ายภาพกับจุดเช็คอินวังเวียง เร่ิมต้นที่ พูผาจําปาลาว หรือ ประตูสวรรค์บาหลี จําลองคล้ายกับประตูสวรรค์ของ
บาหลีต้งอยู่หน้าโรงแรม อ่างสวรรค์ โรงแรมแห่งใหม่ของเมืองวังเวียง สะพานสีฟ�า (ไม่รวมค่าข้ึนสะพาน) อีกหนึ่งมุม

ถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟ�า ทอดข้ามแม่นํ้าซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูป
สวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ แม่นํ้าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพ
บรรยากาศที่มีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่นํ้าซองเป�นแม่นํ้าสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหล
ผ่านเมืองวังเวียง ในแขวงเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร อิสระใหท้กุทา่น ล่องเรือชมแม่นํ้าซอง  หรือหาก
ท่านใดไม่ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และบริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพ้ืนเมืองมากมาย ซ่ึงเป�นสินค้า
ราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปป�้ งเป�นของฝากที่ระลึกอีกด้วย (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)  
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย 

แนะนําให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เป�ดเรียงกันหลายร้าน และช้อปป�้ งชุดพ้ืนเมือง กระเป�า มากมาย 
ที่พัก : โรงแรม ศรีสมบัติพลาซ่า 3* หรือระดับใกล้เคียง 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันกอ่นเดินทาง) 
 
 
 

 



 
 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)  
 จากนั้นนําทุกท่านสู่ เวียงจันทน์  ชมความสวยงามของ พระ
ธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป�นปูชนียสถาน
อันสําคัญย่ิงแห่งเวียงจันทน์  และเป�นศูนย์รวมใจของ
ประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตํานานกล่าวว่าพระธาตุ
หลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันป�เช่นเดียวกันพระธาตุพนม

ในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์
ของดินแดนทางฝ�่ งขวาแม่นํ้าโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้
ถือได้ ว่าเป�น  สัญลักษณ์สําคัญอย่างของประเทศลาว 
ประตูชัย หรือ ปะตูไซ เป�นอนุสรณ์สถานต้ังอยู่ท้ายสุดทางทิศ
ตะ วันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจกลางนคร
เวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างป� พ.ศ. 2500 ถึงป� พ.ศ. 2511 

เพ่ือเป�นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอกราชจาก
ประเทศฝร่ังเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นําสัตว์ใน
ตํานานตามความเช่ือของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค 
เป�นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง  
จากนั้นพาทุกท่านไป ขอเงินทองที ่วัดสีเมือง เป�นพระอาราม
หลวง ต้ังอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถอื

เป�น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน 
ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการทําพิธีสําคัญของ
กษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกข้ึนครองราชย์ จะต้องนํา
นํ้าพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก 
ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป�นจํานวนมาก แต่มี
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป อ ยู่ อ ง ค์ ห นึ่ ง ที่ ชํ า รุ ด ไ ป แ ล้ว  บ า ง ส่ ว น ต้ัง

ประดิษฐานอยู่ ซ่ึงพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป�นที่เช่ือกันว่ามี
ความศักด์ิสิทธิ์เป�นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ 
คนส่วนมากมักมาขอพรเร่ืองเงินทองและโชคลาภ 

เที่ยง รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)  
เดินทางสู่ วัดเซียงควน หรือที่รู้จักกันดีในช่ือ สวนวัฒนธรรม
เชียงควน เป�นวัดที่มีรูปป�้ นมากมาย สวนพระพุทธเซียนมี

พระพุทธรูปฮินดูและพุทธศาสนามากกว่า 200 องค์ ในศูนย์
วัฒนธรรมซียงควน มีพระพุทธรูปที่สําคัญและสวยงามและ
เก่าแก่มีเร่ืองราวมากกว่า 200 เร่ือง ได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงามด้วยการผสมผสานของใบไม้อันเขียวขจีทิวทัศน์ริม
ฝ�่ งแม่นํ้าและรูปป�้ นแปลก ๆ อิสระให้ท่านชมความสวยงาม 
จากนั้นพาทุกท่านไปอิสระช้อปป�้ ง ศูนย์การค้าสากล ซังเจียง 

แห่งประเทศลาว เป�นแหล่งรวบรวมสินค้านําเข้าของจีน ทํา
การขายเสื้อผ้า, กระเป�า, เคร่ืองใช้ไฟฟ�า, ของที่ระลึก รวมไปถึงอาหารต่างๆ  
สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทร์  

20.30 น.   นําท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE575 

21.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

วันทีส่ี ่        วังเวียง – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง -ประตูชัย – วัดสีเมอืง – วัดเซียงควน – ศูนย์การค้าสากลซังเจียง –  
       ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ      อาหาร เช้า, เที่ยง 
  



 
► เอกสารทีต้่องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลอืมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป�องกนัโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 
 

►เง่ือนไขเข้าประเทศลาว 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจํีานวน 15 ทา่นข้ึนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะทาํการแจ้งให้ทา่นทราบก่อนล่วงหนา้ 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ทา่นละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป�นต้องชําระค่า 
ทัวร์ส่วนที่เหลอืตามทีบ่ริษัทกําหนดแจ้งเทา่นั้น 
**สาํคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือนกอ่นหมดอายนุับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน 
หน้าหนังสอืเดินทางต้องเหลอืว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม ่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนจริง 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่กูค้าชําระมา และเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิย์ึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจําต๋ัวเคร่ืองบนิ โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป�นอืน่ๆ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษัิท ดาํเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟี�นดเ์ป�นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  )ต๋ัวกรุ๊ปไม่

สามารถ Upgradeทีน่ั่งเป�นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป  -กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได้(  
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  
3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไมม่ีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมอืงใกล้เคียง
แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่านํา้หนกักระเป�า ไทยสมายล ์Thai Smile Airways (WE) สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 

กโิลกรมั และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบนิที่มกีารเรียกเกบ็ และกรณีสมัภาระเกนิทา่น
ต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  



7. ค่าประกนัอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่
บริษัททาํไว้ ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจํากดัทีม่กีารตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท

ประกนัทั่วไป 
8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบนิ และได้ทาํการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนกังานยกกระเป�าที่โรงแรม 
6. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ สาํหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น ทา่น  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ  
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ  
ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น  

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถกู

ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 
 

 


