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LWE06 มนตฮ์ัก.. ลาว หลวงพระบาง วงัเวยีง เวยีงจันทน์ 4วนั3คืน 
 

หลวงพระบาง  ตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยว น ้าตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น ้าโขง 
   วัดวิชุลราช วัดเชียงทอง แวะชิมขนม JOMA Café อิสระช้อปป้ิงตลาดมืดหลวงพระบาง  

   พิเศษ!! เปิดประสบการณน์ัง่รถไฟฟา้ความเรว็สูง หลวงพระบาง-วงัเวียง 
วงัเวยีง  เช็คอิน บลูลากูน อ่างสวรรค์ พูผาจ าปาลาว สะพานสีฟา้ ล่องเรือแม่น ้าซอง  
เวยีงจนัทน ์  อ่ิมบุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถา่ยภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ 

 

                เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล ์Thai Smile Airways (WE)  
                น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.  
                              บินตรงสู่หลวงพระบาง กลบัเวยีงจนัทน์ บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 
 



 
 
 
 
 

 

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

 

05.30 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI SMILE 
(WE) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

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

ท้องถิ่นที่ลาวเท่ากับประเทศไทย) น าทุกท่านเดินทางสู่ ใจกลาง เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานคร้ังแรกที่
มีมานานกว่า 1200 ปี โดยการบรรจบกันของแม่น ้าคานและแม่น ้าโขงในใจกลางภาคเหนือของประเทศลาว  

เที่ยง    รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
 จากนั้นชมสถานทีต่่างๆของหลวงพระบาง เริ่มต้นที่ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง 

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์ มี
เอกลักษณ์ที่พระธาตุมีทรงกลมคว ่าต่างจากวัดอ่ืน ซึ่งชาวหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม หรือพระธาตุแตงโม ที่
สร้างขึ้นโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช เปรียบได้กับพลังของสตรีชาวลาว  และวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ ชม พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง มี
สถาปัตยกรรมที่งดงามมาก มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
ส าคัญของเมือง และยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางอีกด้วย  

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปี  
(บาท) 

พักเดี่ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ  

19-22 มกราคม 66 16,888  
 

เด็ก ไม่มีเตียง  
ลด 1,000 บาท 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 3,800 บาท) 

 

 
 
 
 

3,500 

18  

16-19 กุมภาพันธ์ 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 มีนาคม 66 15,888 18  

23-26 มีนาคม 66 15,888 18  

 วันที่หนึ่ง       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง – เมืองหลวงพระบาง – วัดวิชุลราช – พระราชวัง            
หลวงพระบาง – พระธาตพูุสี - ล่องเรือแพดื่มด ่าบรรยากาศ       อาหาร เที่ยง, เย็น      

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขึ้นชม พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินขึ้นบันได 
328 ขั้น เพ่ือชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซึ่งช่วงเวลาที่
เหมาะมาชมพระธาตุ และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบาง จะมีจุดถ่ายรูปที่
ทุกคนชอบมาถ่ายกันโดยด้านหลังจะเป็นเมืองหลวงพระบาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ล่องเรือแพดื่มด ่าบรรยากาศ ชมวิวแม่น ้าโขง ร้องคาราโอเกะ ดื่มเบียร์ลาว 
ที่พัก : โรงแรม Manoluck hotel / Pakhongthong villa หรือระดับใกล้เคียง  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)  
จากนั้นพาทุกท่านไปเที่ยวชม น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน ้าตกแห่งนี้
คือสายน ้าสีฟา้เทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่บริเวณน ้าตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ชั้น ท่ามกลางป่าไม้ร่มร่ืน ท า
ให้ที่นี่กลายเป็นน ้าตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียว สวยเกินค าบรรยายน ้าตกสีฟา้สวย ตัดกับสะพานสีแดง 
ถือเป็นจุดที่ใครๆก็ต่างมาถ่ายรูปกัน และบริเวณน ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซึ่งรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจาก
การค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนท าร้ายมามากมาย ซึ่งทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็น

วันที่สอง         เมืองหลวงพระบาง – น ้าตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หมี – น ้าตกตาดแก้ว – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม –  
        วัดแสนสุขาราม -วัดเชียงทอง –  อิสระตลาดมืดหลวงพระบาง                             อาหาร เช้า, เที่ยง  
  

 

 



 
 
 
 
 

อย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย ใกล้เคียงกันมี น ้าตกตาดแก้ว 
เป็นร้านอาหารข้างล่างน ้าตกที่สวยงามเช่นกันถือเป็นล าห้วยเดียวกันกับน ้าตกตาดกวางสี 

เที่ยง    รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ร้านตาดแก้ว บรรยากาศดีริมน ้าตก 

 
พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่คนลาวเรียกสั้นๆ ว่า วัดใหม่ เป็น
วัดที่มีก าแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุด ก าแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเร่ืองราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ ท า
ให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ย่ิงขึ้น ตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ระเบียงอุโบสถจนรอบบริเวณวัด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้าง
ขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 และได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์จึงท าให้มีการบูรณะและสร้างเพ่ิมเติมหลายคร้ัง วัด
แสนสุขาราม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2261 ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจ านวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุน
เร่ิมสร้างขึ้นภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์ได้ 11 ปี จุดเด่นของวัดแสนสุขารามคือ 
พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง และหอรอยพระพุทธบาทจ าลองด้านข้างหอพระยืน ส่วน
พระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม  



 
 
 
 
 

และอีกหนึ่งไฮไลท์ วัดเชียงทอง เป็นวัดที่ส าคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และ
ยังคงซึ่งไว้ซึ่งรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และหอพระ
พุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เป็นอีกมุมสวยที่ทุก
คนจะโพสต์ภาพโผล่หน้าออกจากช่องหน้าต่าง เห็นแล้วจ าได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  
 

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการตั้งร้านรวงขายของเป็นแถวแนว
ยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่ 
ส าหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว 
สามารถเป็นของฝากได้เลย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะน า ตลาดมืดหลวงพระบาง นั่งทานอาหาร ดื่มเบียร์ลาวราคาประหยัด ฟงั
เพลงเบาๆ บรรยากาศดี และมีอาหารหลากหลายนานาชาติเพ่ือใหท้่านสามารถเลือกชิม 

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

 
 

 
 
 
 

พาทุกทา่นไปท ากจิกรรมยามเชา้ การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตรที่ถูกให้
ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตร
เพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอกให้
ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันอาหารแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกครั้งนึง (ราคาไม่รวมค่า
ของตักบาตร) อิสระทุกท่านเดินเล่น ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนมต่างๆ 
สามารถซื้อเป็นของฝากได้เช่นกัน หากมีเวลาแนะน าท่านเดินเล่นสู่อีกหนึ่งจุดเช็คอิน ร้านกาแฟประชานิยม ร้านตั้งอยู่ริม
แม่น ้าโขง เปิดบริการตั้งแต่ ตี4 ร้านกาแฟโบราณ เมนูทางร้านมีหลากหลาย เช่น ขนมแป้งจี่ ปาท่องโก๋ โจ๊กใส่ไข่พะโล้ 
กาแฟโบราณ ไข่ลวก เฝอ เป็นร้านดังของหลวงพระบาง (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

วันที่สาม เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ร้านกาแฟประชานิยม – โจมาคาเฟ ่– สถานรีถไฟความเร็วสูง       
หลวงพระบาง - วังเวียง - บลูลากูน – ภูผาจ าปาลาว – อ่างสวรรค์ - สะพานฟา้ - แม่น ้าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง    
                     อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

  

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)  
จากนั้นน าทุกท่านแวะเช็คอินคาเฟ่สีเขียวชื่อดัง โจมาคาเฟ่ ชื่อร้าน Joma มาจากชื่อหุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & 
Jocelyn และ Michael & Areerat Harder โด่งดังจนใช้เรียกเป็นชื่อซอยข้างร้านว่าซอยโจมา อาหารเน้นฟาสต์ฟูดส์ 
ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า เครื่องดื่มร้อนเย็นต่างๆ ไอศกรีม คุ้กกี้ และ เค้ก (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)  

  น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง  เพ่ือเดินทางสู่ วังเวียง เที่ยว C91 รอบเวลา 11.40 น. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอด
สองข้างทาง **กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่สามารถน าท่านใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาล
วันหยุด หรือเหตุผลด้านอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าท่านเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**   

 
เดินทางถึง วังเวียง ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมือง
ตั้งอยู่ริมแม่น ้าซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน ้ากว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง  

เที่ยง รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)   



 
 
 
 
 

 พาทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมือง บูลลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะ
เวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี  ถ ้าปูค า (ไม่รวมค่าขึ้นชมถ ้า) ชมหินงอกหินย้อย มี
พระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ ้ามืดไม่มีไฟฟา้ รวมถึงเข้าไปดูปูค า มีระยะทางขึ้นถ ้าประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาด
ชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการขึ้นถ ้าปูค า คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ ้าปูค าแล้วเห็นปูค าถือว่าโชคดี หรือมี
บุญ ปูค า ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง  

แวะถ่ายภาพกับจุดเช็คอินวังเวียง เร่ิมต้นที่ พูผาจ าปาลาว หรือ ประตูสวรรค์บาหลี จ าลองคล้ายกับประตูสวรรค์ของ
บาหลีต้งอยู่หน้าโรงแรม อ่างสวรรค์ โรงแรมแห่งใหม่ของเมืองวังเวียง สะพานสีฟา้ (ไม่รวมค่าขึ้นสะพาน) อีกหนึ่งมุม
ถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแม่น ้าซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูป
สวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ แม่น ้าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพ
บรรยากาศที่มีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น ้าซองเป็นแม่น ้าสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหล
ผ่านเมืองวังเวียง ในแขวงเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร อิสระให้ทกุทา่น ล่องเรือชมแม่น ้าซอง  หรือหาก
ท่านใดไม่ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และบริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพ้ืนเมืองมากมาย ซึ่งเป็นสินค้า
ราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปป้ิงเป็นของฝากที่ระลึกอีกด้วย (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)  
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย 
แนะน าให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปป้ิงชุดพ้ืนเมือง กระเป๋า มากมาย 
ที่พัก : โรงแรม ศรีสมบัติพลาซ่า 3* หรือระดับใกล้เคียง 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)  

 จากนั้นน าทุกท่านสู่ เวียงจันทน์  ชมความสวยงามของ พระ
ธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถาน
อันส าคัญย่ิงแห่งเวียงจันทน์  และเป็นศูนย์รวมใจของ
ประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุ
หลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนม
ในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์
ของดินแดนทางฝ่ังขวาแม่น ้าโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้
ถือได้ว่ า เ ป็น  สัญลักษณ์ส าคัญอย่างของประเทศลาว 
ประตูชัย หรือ ปะตูไซ เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้ านช้าง  ใจกลางนคร
เวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2511 
เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอกราชจาก
ประเทศฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง น าสัตว์ใน
ต านานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค 
เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง  
จากนั้นพาทุกท่านไป ขอเงินทองที่ วัดสีเมือง เป็นพระอาราม
หลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือ
เป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน 
ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการท าพิธีส าคัญของ
กษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จะต้องน า
น ้าพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก 
ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มี
พร ะ พุทธรูปอยู่ องค์หนึ่ งที่ ช า รุด ไปแล้ ว  บางส่ วนตั้ ง
ประดิษฐานอยู่ ซึ่งพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่เชื่อกันว่ามี
ความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ 
คนส่วนมากมักมาขอพรเรื่องเงินทองและโชคลาภ 

เที่ยง รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)  
เดินทางสู่ วัดเซียงควน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ สวนวัฒนธรรม
เชียงควน เป็นวัดที่มีรูปป้ันมากมาย สวนพระพุทธเซียนมี
พระพุทธรูปฮินดูและพุทธศาสนามากกว่า 200 องค์ ในศูนย์
วัฒนธรรมซียงควน มีพระพุทธรูปที่ส าคัญและสวยงามและ
เก่าแก่มีเรื่องราวมากกว่า 200 เรื่อง ได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงามด้วยการผสมผสานของใบไม้อันเขียวขจีทิวทัศน์ริม
ฝ่ังแม่น ้าและรูปป้ันแปลก ๆ อิสระให้ท่านชมความสวยงาม 
จากนั้นพาทุกท่านไปอิสระช้อปป้ิง ศูนย์การค้าสากล ซังเจียง 

วันที่ส่ี        วังเวียง – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง -ประตูชัย – วัดสีเมือง – วัดเซยีงควน – ศูนย์การค้าสากลซังเจียง –  
       ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       อาหาร เช้า, เที่ยง 
  



 
 
 
 
 

แห่งประเทศลาว เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าน าเข้าของจีน ท าการขายเสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องใช้ไฟฟา้, ของที่ระลึก รวมไปถึง
อาหารต่างๆ  
สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทร์  

20.30 น.   น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE575 
21.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 
 

►เงื่อนไขเข้าประเทศลาว 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 
เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 
► การเดินทางครั้งนีจ้ะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า 
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน 
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม ่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรืออยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถ Upgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้ )  



 
 
 
 
 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวนัที่เขา้พักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มคี่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟรต์่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียง
แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า ไทยสมายล ์Thai Smile Airways (WE) สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่องได ้7 

กโิลกรมั และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่าน
ต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่
บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน ทา่น  

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ  
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ  
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 
 
 
 
 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น  
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 
 
 


