
 อดุรธานี - เวยีงจนัทร ์- หลวงพระบาง – วงัเวยีง – เมืองเฟือง  

นัง่รถไฟความเรว็สูง 4 วนั 3 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูเ้ดินทางเขา้ลาว  เขา้งา่ย ไม่ตอ้งกกัตวั 

- มีใบรบัรองการฉีดวคัซีนครบโดส สูตรใดกไ็ด ้

- ไม่ตอ้งตรวจหาเช้ือโควิด-19 ก่อนเดินทางเขา้ประเทศ 

- ผูท่ี้มีอายุ 12 ปี ข้ึนไป ท่ียงัไม่มีใบรบัรองการฉีดวคัซีนครบโดส ตอ้งแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชม. ก่อนเดินทาง  

(ผลลบไม่ตอ้งกกัตวั) 

- ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกว่า 12 ปี ไม่แสดงใบรบัรองการฉีดวคัซีน และผลตรวจโควิด 

***ประเทศอืน่ๆ ท่ีไม่ไดย้กเวน้วีซ่า สามารถขอวีซ่าจากสถานทูต กงสุล หรือผ่านทาง  E-VISA หรือขอวีซ่าหนา้ด่านสากล ท่ีมี

หน่วยงานวีซ่า 

 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – สนามบินอดุรธานี  - สะพานมิตรภาพไทย-ลาวหนองคาย –

เวียงจนัทน์– วดัศรีเมือง– หอพระแกว้ – พระธาตหุลวง – ประตูชยั 

- เที่ยง เย็น 

07.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอดุรธานี โดยสายการบิน.................  

**ท่านสามารถเลอืกสายการบิน ท่ีเวลาไฟลท์บิน ใกลเ้คียงได*้* (ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน) 

08.40 น. เดินทางถงึสนามบินอดุรธานี  รบัสมัภาระ 

 รถตูร้อรบัท่านท่ีสนามบินอดุรธานี เพื่อเดินทางสูจ่งัหวดัหนองคาย 

 น ำท่ำนออกเดนิทำงไป ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย เพือ่ท ำเอกสำรผ่ำน

แดนขำ้มไปประเทศ สปป.ลำว 

 

**เอกสารท่ีใชแ้สดงตรงจุดน้ีคือ หนังสอืเดินทาง(พาสปอรต์)เล่มปจัจุบนั ท่ีมีอายุคงเหลอืมากกว่า 6 

เดือน และ หลกัฐานการฉีดวคัซีนครบโดส (INTERNATIONAL VACCINE COVID-19 

CERTIFICATE) เช่น วคัซีนพาสปอรต์ แบบเล่ม(สเีหลอืง) , ชนิดอเิลก็ทรอนิกส ์(E-VACCINE 

PASSPORT) เป็นตน้ **  

 

จำกนัน้เดนิทำง เขา้ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมุ่งหนา้สู ่นครหลวงเวียงจนัทน์  

 📸 วดัศรีเมือง หรือวดัสเีมอืงเป็นพระอำรำมหลวงในนครหลวงเวยีงจนัทน ์ถอืเป็น 1 ใน ศรี 5 

ประกอบดว้ย ศรีเมอืง ศรีพูล ศรีฐำน สบีวับำน ศรีหอม  

📸 หอพระแกว้ หรือพพิธิภณัฑห์ลวงทีม่คีวำมเก่ำแก่และทรงคุณค่ำยิ่งทำงประวตัิศำสตรข์องสปป.ลำว 

 

 

 



เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 📸 พระธาตหุลวง หรือพระเจดียโ์ลกะจุฬามณี  ตำมต ำนำนกลำ่วว่ำหลงัจำกสรำ้งพระธำตพุนม พระเจำ้ 

จนัทบุรีประสทิธิศกัดิ์ผูค้รองเวยีงจนัทนไ์ดท้ ำพธีิบรรจพุระบรมสำรีริกธำตจุำกเมอืง  รำชคฤห ์ไวท้ีน่ี่แลว้  

 

 📸 ประตูชยั หรือปะตูไซ เป็นแลนดม์ำรค์ที่ส  ำคญัอกีแห่งของเวยีงจทัน ์  ทีน่ี่สรำ้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์

สถำนใหก้บั ประชำชนที่ต่อสูแ้ละเสยีชวีติในสงครำมก่อนกำรปฏวิตัพิรรคคอมมวินิสตจ์ะเหน็ไดว้่ำ 

ประตูชยัมสีถำปตัยกรรมที่ สวยงำม ซึง่ไดร้บัอิทธิพลมำจำกประตูชยัในกรุงปำรีส ประเทศฝรัง่เศสบริเวณ

โดยรอบจะถูกลอ้มรอบดว้ยสวนสวย น ำ้พ ุและดอกไมท้ี่ถูกตกแต่งอย่ำงสวยงำม  

 

เย็น     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั  โรงแรมเดอะคิวบ ์เวียงจนัทร ์ ท่ีพกัระดบั 5* ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ี 2 รถไฟความเร็วสูงสูห่ลวงพระบาง– พระราชวงัเก่าหลวงพระบาง – 

วดัใหม่สุวรรณภูมาราม –วดัวิชุน –วดัเชียงทอง–วดัพระธาตุพูส ี-ตลาดมืดหลวงพระบาง 

เชา้ เที่ยง เย็น 

07.00 น.    รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่สถำนีรถไฟเพือ่ ข้ึนรถไฟความเร็วสูงเดินทางจากเวียงจนัทร ์สูห่ลวงพระบาง  

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

หากมีการ เปลี่ยนแปลง** 

  

เที่ยง    รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

 

 📸 พระราชวงัเก่าหลวงพระบาง เดมิคือพระรำชวงัของเจำ้มหำชวีติสำยหลวงพระบำง จงึเรียกอกีชื่อว่ำ 

วงัเจำ้มหำชวีติ สรำ้งเมือ่ พ.ศ. 2447 ในสมยัเจำ้มหำชวีติสว่ำงวงศ ์สบืทอดต่อมำถงึสมยัเจำ้มหำชวีติศรี

สว่ำงวฒันำ พระมหำกษตัริยอ์งคส์ุดทำ้ยของลำว ลกัษณะอำคำรเป็นอำคำรชัน้เดยีวยกพื้นสูง ศิลปกรรม

แบบยุโรปผสมผสำนลำ้นชำ้งหลงักำรเปลีย่นแปลงกำรปกครอง หรือทีช่ำวลำวเรียกว่ำ “กำรปลดปลอ่ย” 

รฐับำลลำวจงึไดเ้ปลีย่นพระรำชวงัหลวงมำเป็น “หอพพิธิภณัฑ”์ ใชจ้ดัแสดงโบรำณวตัถแุละของมค่ีำ เช่น 

บลัลงัก ์ธรรมำสน ์เคร่ืองสูงและรำชูปโภคของเจำ้ชวีติ พระพทุธรูป และวตัถโุบรำณ ของขวญัจำก

ต่ำงประเทศต่ำงๆ 

 



 📸 หอพระบาง หรือ พระบำง เป็นพระพทุธรูปปำงหำ้มสมทุร สูงสองศอกเจด็นิ้ว หลอ่ดว้ยส ำริด มอีำยุ

อยู่รำวปลำยพทุธศตวรรษที ่18 ถงึตอนตน้ของพทุธศตวรรษที ่19 ตำมศิลปะเขมรแบบบำยนตอนปลำย 

โดยมพีทุธลกัษณะคือ ประทบัยนืยกพระหตัถข์ึ้น นิ้วพระหตัถเ์รียบเสมอกนั พระพกัตรค่์อนขำ้งเป็นรูป

สีเ่หลีย่ม พระนลำฏกวำ้ง พระขนงเป็นรูปปีกกำ พระเนตรเรียว พระนำสกิค่อนขำ้งแบน พระโอษฐบ์ำง 

พระเศียร และพระเกตมุำลำเกลี้ยงส ำหรบัสวมเคร่ืองทรง ปัน้พระองคเ์ลก็ พระโสภใีหญ่ ครองจีวรห่มคลุม 

แลเห็นแถบสบง และหนำ้นำง พระบำงเป็นพระพทุธรูปส ำคญัของอำณำจกัรลำ้นชำ้ง แต่ชำวอสีำนมคีวำม

เลือ่มใสมำกและมกัจะจ ำลองพระบำงมำไวท้ีว่ดัส ำคญั ๆ ของทอ้งถิน่  

 

 📸 วดัใหม่สุวรรณภูมาราม หรือทีค่นลำวเรียกส ัน้ๆ ว่ำ “วดัใหม่” เป็นวดัทีม่กี ำแพงหนำ้อโุบสถสวยงำม

ทีสุ่ด ก ำแพงสทีองอร่ำมน้ีบอกเลำ่เร่ืองรำวของพระเวชสนัดรชำดกและรำมเกียรติ์ไดอ้ย่ำงด ีท ำใหว้ดัใหม่

สุวรรณภูมำรำมดูศกัดิ์สทิธ์ิยิ่งขึ้นตัง้แต่เดนิขึ้นมำที่ระเบยีงอโุบสถ เคยเป็นที่ประทบัของ สมเดจ็

พระสงัฆรำชบุญทนั ซึง่เป็นสมเดจ็พระสงัฆรำชองคส์ุดทำ้ยของลำวมำก่อน อโุบสถของวดันี้สรำ้งดว้ย

เคร่ืองไมม้หีลงัคำซอ้นกนั หำ้ช ัน้ตำมแบบหลวงพระบำง ก ำแพงพระระเบยีงดำ้นหนำ้ ท ำเป็นลำยรดน ำ้ปิด

ทองเลำ่เรื่องรำมำยณะและพระเวสสนัดรชำดก พระบำงเคยประดษิฐำนอยู่ทีว่ดันี้ในครึ่งแรกของศตวรรษที ่

20 จนกระทัง่ปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชิญพระบำงไปประดิษฐำนในหอพระบำงภำยในพระรำชวงั โดยในวนั

ปีใหม่จะมกีำรแห่แหน พระบำงออกมำ ใหป้ระชำชนไดส้กักำระบูชำ ซึง่ปจัจุบนัวดัใหม่ไดใ้ชเ้ป็นโรงเรียน

ปริยตัิธรรม 

 

 📸 วดัวิชุน เป็นวดัเก่ำแก่ทีสุ่ดของเมอืงหลวงพระบำง สปป.ลำว สรำ้งเมือ่ พ.ศ.๒๐๔๖ ในรชัสมยั พระ

เจำ้วชินุรำช (เจำ้ชีวติวชินุรำช) แห่งอำณำจกัรลำ้นชำ้ง โดยตัง้ชื่อวดัตำมพระนำมของพระองค ์เมื่อสรำ้ง

เสร็จแลว้ไดอ้ญัเชญิ “พระบำง” จำกวดัมโนรมยม์ำประดษิฐำนที่วดันี้ ก่อนจะอญัเชิญไปประดษิฐำนที ่หอ

พระบำง ในพพิธิภณัฑแ์ห่งชำติหลวงพระบำง ถอืเป็นพระพทุธรูปศกัดิ์สทิธ์ิคู่บำ้นคู่เมอืงหลวงพระบำง  

 

 📸 วดัเชียงทอง  เป็นวดัหลวงประจ ำรำชวงศล์ำ้นชำ้ง รำชวงศห์ลวงพระบำง และรำชวงศล์ำว ตัง้อยู่ใน

นครหลวงพระบำง ประเทศลำว:264 สรำ้งขึ้นรำว พ.ศ. 2103 โดยสมเดจ็พระไชยเชษฐำธิรำช กษตัริย์

ผูป้กครองรำชอำณำจกัรลำ้นชำ้ง ตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ำ้โขง เป็นวดัที่มสีถำปตัยกรรมแบบลำ้นชำ้งตอนเหนือที่

งดงำมมำก จนไดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็น "อญัมณีของศิลปะลำ้นชำ้ง" 

  

 📸 ชมวิว 360 องศาของเมืองหลวงพระบางท่ีพระธาตพุูสี ซึง่ค ำว่ำ พูสแีปลว่ำ ฤำษ ี เชื่อกนัว่ำ เป็นภูเขำ

ของพระฤำษซีึง่ คนส่วนใหญ่จะมำขอพรกบัพระฤำษนีี่แหละ ทีเ่สยีงลอืเสยีงเลำ่อำ้งกนัว่ำ ศกัดิ์สทิธ์ิมำก 

พระธำตนุี้สรำ้งขึ้นในสมยัพระเจำ้อนุรุท ประมำณพทุธศกัรำช ปี 2337  เรียกไดว้่ำ มอีำยุ 226 ปี มำแลว้  



เป็นยอดเขำทีม่คีวำมสูงรำว 150 เมตร {ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงหลวงพระบำง} กำรไดเ้ดนิขึ้นไปบนยอดภูษที ำ

ใหเ้หน็{เมอืงหลวงพระบำง}ไดโ้ดยรอบ และเหน็สำยน ำ้โขง {มบีนัไดขึ้นทำงทศิตะวนัตกเฉียงเหนือตรงขำ้ม

พระรำชวงั 328 ข ัน้} ตลอดทำงขึ้นร่มรื่นไปดว้ยตน้จ ำปำ (ดอกไมป้ระจ ำชำตลิำว) {หรือทีบ่ำ้นเรำเรียกว่ำ

ตน้ล ัน่ทม 

 

 📸 ตลาดมืดหลวงพระบาง ชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงที่ตลำดไนทบ์ำซำร ์(Night Market) เป็นถนนคนเดนิ

ตอนเยน็ตัง้แต่เวลำ 5 โมงเยน็ถงึประมำณ 4 ทุ่ม ก็จะมชีำวลำวสูง ลำวเทงิ ลำวมง้ ชำวบำ้นผำนม แมน้แต่

ชำวหลวงพระบำงเองก็จะน ำสนิคำ้พื้นเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นผำ้ปกั ผำ้ทอมอื ผำ้นุ่ง ผำ้ซิน่ เคร่ืองเงนิ เคร่ืองไม ้

สนิคำ้มำกมำยถูกวำงอยู่บนถนนและริมทำงเดนิตัง้แต่หนำ้พระรำชวงัจนสุดหวัถนน อสิระตำมอธัยำศยั 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทกุท่านเขา้สูท่ี่พกั หลวงพระบาง วิว โฮเต็ล (Luang Prabang View Hotel)  

โรงแรมระดบั 5* ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ี 3 ตกับาตรขา้วเหนียว – น ้าตกตาดกวางส ี–ถ ้าต่ิง – วงัเวียง - ล่องเรือแม่น ้าซอง เชา้ เที่ยง เย็น 

05.30 น. ตกับาตรขา้วเหนียว ตำมประเพณีชำวหลวงพระบำง ตอนเชำ้ในหลวงพระบำง ทีไ่ดข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมอืง

มรดกโลก ดำ้นวฒันธรรม ถอืเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยงัคงสบืทอดยดึถอืปฏบิตัิต่อเนื่องกนัมำเป็น

เวลำนำน นอกเหนือจำกมนตเ์สน่หข์องสถำปตัยกรรม ศิลปวฒันธรรม และธรรมชำติทีส่วยงำม 

(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าของตกับาตร) **เฉพาะท่านท่ีตอ้งการเขา้ร่วมกจิกรรมตกับาตร** 

 

 เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 📸 น ้าตกตาดกวางสหีรือน ้าตกกวางส ี  น ำ้ตกทีส่วยทีสุ่ดในหลวงพระบำง เป็นน ำ้ตกหนิปูน สูงรำว 70 

เมตร  มสีองชัน้ สภำพป่ำร่มรื่น มสีะพำนและเสน้ทำงเดนิชมรอบๆน ำ้ตก  และสำมำรถเลำะขำ้งน ำ้ตกไป

ชมน ำ้ตกชัน้บน สำมำรถเลน่น ำ้บริเวณล ำธำรไดน้อกจำกจะชื่นชมควำมงำมของน ำ้ตกแลว้ยงัหำซื้อของที่

ระลกึที่ทำงเขำ้น ำ้ตก ซึง่เป็น สนิคำ้พื้นเมอืงที่ท ำจำกไม่ไผ่เป็นของใชห้ลำยชนิด น ำ้ตกทีข่ึ้นชื่อว่ำสวยทีสุ่ด

ใน หลวงพระบำง ควำมงดงำมของสำยน ำ้สเีขยีวมรกตและป่ำเขำเขยีวขจรีอบดำ้นท ำใหท้ีน่ี่กลำยเป็น

จดุหมำยปลำยทำงทีค่นรกัธรรมชำติ 

 

 📸 ถ ้าต่ิง มลีกัษณะเป็นโพรงถ ำ้ มหีนิงอกหนิยอ้ยเลก็ๆนอ้ยๆ สวยงำม เป็นถ ำ้ศกัดิ์สทิธ์ิทีเ่จำ้มหำชวีติ

แห่งหลวงพระบำงตอ้งไปสกักำระบูชำ พระพทุธรูปในถ ำ้ โดยเฉพำะช่วงปีใหม่ลำว ทัง้เจำ้มหำชวีติ ขำ้รำช

บริพำร พระสงฆ ์ ประชำชนทัว่ไปจะเดนิทำงไปสรง น ำ้พระพทุธรูปทีถ่  ำ้ติ่งบนและถ ำ้ติ่งล่ำง 

(รวมค่าบริการล่องเรือแลว้)  

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

 

   น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่สถำนีรถไฟเพือ่ ข้ึนรถไฟความเร็วสูงเดินทางจากหลวงพระบาง สูว่งัเวียง 

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

หากมีการ เปลี่ยนแปลง** 

 

 📸 ล่องเรือแม่น ้าซอง เมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัในฉำยำ “กุย้หลนิเมอืงลำว” อนัเนื่องมำจำกทศันียภำพ

อนังดงำมทีร่ำยลอ้มเมอืงนัน้เป็นทีร่ำบที่ถูกขนำบดว้ยภูเขำหนิปูนนอ้ยใหญ่ ทีม่แีม่น ำ้ไหลผ่ำนเเละถกุโอบ

ลอ้มดว้ยป่ำไมท้ี่ยงัสมบูรณ์ วงัเวยีงเร่ิมเป็นที่รูจ้กัมำกขึ้น หลงัจำกทีเ่มอืงหลวงพระบำงไดร้บักำรขึ้น

ทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจำกทำงยูเนสโก ในปี 2538 

(รวมค่าบริการล่องเรือ แลว้) 



**หากท่านใดไม่ประสงคจ์ะล่องเรือ สามารถข้ึนบอลลูนชมวิวไดร้าคา 100 ดอลล่ารส์หรฐั ต่อท่าน**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเฟือง เมอืงธรรมชำติสุดวำ้ว ตัง้อยู่บริเวณเทอืกเขำของแขวงเวยีงจนัทร ์ใหท่้ำนเทีย่ว

ชมธรรมชำตขิองแม่น ำ้ เรือนแพ และวถิชีวีติริมฝัง่แม่น ำ้ 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ บนแพ 

ท่ีพกั   เมืองเฟือง พกับนแพริมน ้า ชมธรรมชาติไดอ้ย่างใกลชิ้ด (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) หอ้งน ้าอยู่ดา้นหลงัแพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ี 4 ตกับาตรแพเมืองเฟือง - อสิระท ากจิกรรมพายเรือคายคั เล่นน ้า ตามอธัยาศยั 

วดัสนิไชยาราม - แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ ด่านดิวต้ีฟรี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

สนามบินอดุรธานี – กรุงเทพ  

เชา้ เที่ยง - 

05.30 น. ตกับาตรแพเมืองเฟือง ตำมประเพณีชำวทอ้งถิน่ ถอืเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยงัคงสบืทอดยดึถอื

ปฏบิตัิต่อเนื่องกนัมำเป็นเวลำนำน นอกเหนือจำกมนตเ์สน่หข์องสถำปตัยกรรม ศิลปวฒันธรรม และ

ธรรมชำตทิีส่วยงำม  

(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าของตกับาตร) **เฉพาะท่านท่ีตอ้งการเขา้ร่วมกจิกรรมตกับาตร**ขัน้ต า่ 100 บาท 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  

📸 อสิระท ากจิกรรมพายเรือคายคั เล่นน ้า ตามอธัยาศยั 

  📸 วดัสนิไชยาราม ชมควำมงดงำมของปฎมิำกรรมรูปปัน้พระพทุธรูปปำงคต่์ำงๆเชงิเขำ ทีว่วิพำโนรำมำ

เทอืกเขำ360องศำ กบัอำกำศที่สบำยๆ ตำมสไตลร์ีสอรท์หำดดอนกลำงใหญ่ วดัสนิไชยำรำมสรำ้งตัง้ขึ้นใน

ปี ค.ศ 1999 โดยท่ำนบ่อค ำ สำลบีตุร รองประทำนองคก์ำรพระพทุธศำสนำสมัพนัธล์ำว พรอ้มคณะ

พระสงฆ ์จดุประสงคเ์พือ่ปกปกัรกัษำต ำนำนนิทำนเร่ืองทำ้วสนิไชซึง่มคีวำมผูกพนัธร์ะหว่ำงทำ้วสนิไชได ้

มำตำมหำอำชื่อว่ำ นำง สุมนทำ ทีถู่กพญำยกัษจ์บักุมลกัพำตวัไปซ่อนไวบ้ริเวณแห่งนี้ ทำ้วสนิไชและยกัษ์

ไดต่้อสูก้นั สุดทำ้ยยกัษไ์ดพ้่ำยแพไ้ดเ้สยีชวีติบริเวณดงักลำ่ว นอกจำกนัน้ในวดัดงักลำ่วยงัเป็นดินแดน

แห่งธรรมะใหช้ำวลำวไดเ้ขำ้มำท่องเที่ยว และศึกษำในส่วนต่ำง ๆ   

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

   น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเวียงจนัทร ์  

📸 แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ ด่านดิวต้ีฟรี อสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษรีำคำถูก 

จำกนัน้เดนิทำงสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

    เดนิทำงสู่สนามบินอดุรธานี 

19.10 น. ไดเ้วลาออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ   

**ท่านสามารถเลอืกสายการบิน ท่ีเวลาไฟลท์บิน ใกลเ้คียงได*้* (ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน) 

20.20 น. เดนิทำงถงึทีห่มำยโดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบรกิาร ราคาส าหรบัผูใ้หญ่ (ไม่มีราคาเด็ก) ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน พกัเดี่ยว เพิ่ม 

มกราคม – พฤษภาคม 66 17,999 16,999 15,999 5,000 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละคร ัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 4 ท่านขึ้นไป*** 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 4 ท่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่ออกกรุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม 

ไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 800.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

*** ลูกคา้สามารถเลอืกวนัเดินทางเองได ้*** 

*** (ไม่มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากกรุงเทพ) ไกดท์อ้งถิ่น รอรบัท่านที่สนามบิน*** 

หากท่านตอ้งการหวัหนา้ทวัร ์กรุณาสอบถามราคา 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 

 ค่ำพำหนะรบัส่งตำมรำยกำรน ำเทีย่วที่ระบเุท่ำนัน้   

 ค่ำโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่ำนต่อหอ้งตำมรำยกำรทีร่ะบุเท่ำนัน้     

 ค่ำอำหำร เครื่องดื่มตำมรำยกำรทีร่ะบเุท่ำนัน้      

 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบเุท่ำนัน้ 

 ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ที่คอยดูแล อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำเอกสำรขำ้มแดน และ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  

 ค่ำรถไฟควำมเร็วสูง ตำมเสน้ทำงทีร่ะบใุนรำยกำร 

 น ำ้ดื่ม วนัละ1 ขวด  

 ค่ำประกนัอุบตัิเหตคุุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท   

(หมำยเหต.ุ..อำยุ 6 เดอืน – ไม่ถงึ 1 ปี และ อำยุ 76-85 ปี ค่ำประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ  500,000 

บำท ...)  

 

 

 

 

 



อตัรานีไ้ม่รวม 
 

 

 

 

 

 
 

 

   ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตำมเสน้ทำงที่ระบ ุ  

   ค่ำของส ำหรบัตกับำตรเชำ้ ณ.หลวงพระบำง / เมอืงเฟือง 

  ค่ำธรรมเนียมวซี่ำเขำ้ประเทศลำวส ำหรบัชำวต่ำงชำต ิที่ไม่ไดร้บักำรงดเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศลำว  

    ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือในรำยกำร เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองดื่มและอำหำรที่ส ัง่เพิม่เตมิ 

  จำกรำยกำรทีท่ำงบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้  

   ค่ำน ำ้หนกักระเป๋ำส ำหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

    ค่ำภำษนี ำ้มนั และภำษสีนำมบนิทกุแห่ง หำกทำงสำยกำรบนิมกีำรเรียกเก็บเพิม่เตมิ 

   ค่ำประกนัภยัธรรมชำต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภำพ หำกท่ำนตอ้งกำรเพิม่ 

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบกากบัภาษีเท่านั้น) 

   ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 800.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

กรุณา ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส ำเนำบตัรประชำชน หลงัจำกท ำกำรจองทวัร ์3 วนั   

เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ ทำงบริษทัฯถอืว่ำท่ำนยอมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่ำงๆที่ไดร้ะบไุวท้ ัง้หมดนี้แลว้ 

 

  

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 

**กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัรข์องบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร*์** 

หากท่านไดท้ าการจองทวัร ์ ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงื่อนไขทกุอย่างเรียบรอ้ยแลว้ 

◼ ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง  30 วนั    หกัเงนิค่ำบริกำรทีเ่กิดขึ้นจริง 

◼ ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง    1-29  วนั  หกัค่ำใชจ้่ำย  100% ของรำคำทวัร ์(ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด) 

 

 

 

   



 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางตอ้งรบัทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 

1. รายการ ตารางบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรม ที่พกั กำรจรำจร 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืง กำรนดัหยุดงำน กำรก่อจลำจล อุบตัิเหตุ สภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ วำตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่ำจะ

ดว้ยสำเหตุใดๆ ก็ตำม (ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่เหนือกำรควบคุมจำกทำงบริษทัทวัรฯ์) โดยทำงบริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยั

ของลูกคำ้เป็นส ำคญั 

2. หำกท่ำนยกเลกิทวัร ์เนื่องจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมอืง สำยกำรบนิ สภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ วำตภยั อคัคีภยั  

ท ัง้ๆ ทีส่ำยกำรบนิ หรือในส่วนของกำรบริกำรทำงประเทศที่ท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้ริกำรอยู่เป็นปกต ิทำงบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หำกสถำนที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สำมำรถเขำ้ชมไดไ้ม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่าใชจ้่าย 

เนื่องจำกทำงบริษทัไดท้ ำกำรจองและถูกเก็บค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณีดงันี้ 

** กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืง หำ้มผูเ้ดินทำง เดินทำง เนื่องจำกมสีิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ  เอกสำร

เดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมทีท่ำงกองตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มเดนิทำง  

              (ซึ่งทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือบางสว่นใหก้บัท่าน หากเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรุณาระบุ เพ่ือประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, 
ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น * 

ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ ท่าน               เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 
จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 

กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์
(ถ้ามี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 

 



 

 

 

เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 

 

 

 

ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  

สาขา : ถนนประชาอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรายวนั) 

 
 

 

 

 

กรณุาช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ ผา่นธนาคาร ช่ือบญัชีบริษทั เท่านัน้ 

 

 
 

 


