


Wow..เจาะลึกเมืองลาว 4 วนั 3 คืน 
เวียงจนัทน์ - หลวงพระบาง - วงัเวียง  
พกัหลวงพระบาง 1 คืน วงัเวียง 2 คืน 

ความแตกต่างท่ีคณุสมัผสัได้..ในราคาท่ีเท่ากนั 
วนัแรก อดุรธานี – เวียงจนัทน์ - พระธาตุหลวง - สวนประตูชยั - นัง่รถไฟความเรว็สูง  
  หลวงพระบาง – ตลาดมืด     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

06.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมาย 2 เคาน์เตอร์ B สายการบิน 
Thai Smile เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรบั และอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรบับตัรที่นัง่
บนเครื่องบนิ 

07.00 น. เหนิฟ้าสู ่จ.อดุรธานี โดยสายการบิน Thai Smile เท่ียวบินท่ี WE 002 (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) 
/ หรือสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD 300 เวลา 06.00 – 07.05 น. 

08.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถตู้ปรบัอากาศสู่นคร
หลวงเวยีงจนัทน์ ประเทศลาว ผ่านด่านสะพานมติรภาพไทยลาวที่ 1 จ.หนองคาย และมุ่งหน้าสู ่นคร
หลวงเวยีงจนัทน์ ระหว่างทางบรกิารท่านด้วย อาหารกล่อง (1) จากนัน้น าท่านนมสัการ พระธาตุ
หลวง  ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจไปกบัพระธาตุสทีองอร่ามงามตาอนัเป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาติ
และศาสนสถานที่ส าคญัที่สุดของลาว มีระเบียงสูงใหญ่โอบล้อมองค์พระธาตุลกัษณะคล้ายป้อม
ปราการ และชม อนุสาวรียพ์ระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งตัง้อยู่บนฐานสูง พระหตัถ์ทรงถอืพระแสงดาบ
คอยท าหน้าทีป่กป้องพระธาตุหลวง  และน าท่านชม สวนประตูชยั เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลกึถึง
ผูเ้สยีชวีติในสงครามก่อนหน้าการปฏวิตัขิองพรรคคอมมวินิวส ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (2) **
เมนูแหนมเนืองต้นต าหรบั** 

บ่าย น าท่านชม สวนประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถาน
เพื่อระลกึถงึผู้เสยีชวีติในสงครามก่อนหน้าการ
ปฏวิตัขิองพรรคคอมมวินิวส์  สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟความเรว็สูง เตรยีมตวั
มุ่งหน้าสู ่“หลวงพระบาง ขบวนท่ี C84” 

15.00 น. น าท่านสมัผสัความเรว็ของรถไฟความเรว็สูงเมืองลาว  ขบวนที่ C84 มุ่งตรงจาก เวียงจนัทน์ สู่
เมอืง หลวงพระบาง โดยเป็นระบบรางขนาด 1.435 เมตร ม ี8 สถานหีลกัวิง่ผ่านอุโมงค ์18 แห่งและ
สะพาน 74 แห่งใช้เงนิลงทุนประมาณ 6,800 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 238,000 ล้านบาท) สามารถ
เชื่อมต่อระบบรถไฟจนี รถไฟนี้สามารถท าความเรว็สูงสุดถึง 220กม./ชม. กนัเลยทเีดยีว ระหว่าง
เดินทางให้ท่านได้ชมทิวทศัน์ธรรมชาติอันงดงามในเส้นทางรถไฟสายใหม่นี้ (ใช้เวลาเดินทาง 2 
ชัว่โมง) ซึง่ถา้ท่านเดนิทางโดยรถจะใชเ้วลาเดนิทางกว่า 10 ชัว่โมง  

17.00 น.  เดนิทางถงึสถานีรถไฟหลวงพระบาง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (3) 
พาท่านเดนิเทีย่ว ถนนคนเดิน ของหลวงพระบาง หรอื ตลาดมดื เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอื
เป็นทีร่ะลกึ  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ท่ีพกั Sanakeo Boutique Hotel (4*) / MUANGTHONG BOUTIQUE HOTEL  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
วนัท่ีสอง ตกับาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า – วดัเชียงทอง - วดัใหม่สุวรรณภมูา - พระราชวงัเก่า  น ้าตกตาดกวง

สี – นัง่รถไฟความเรว็สูง - วงัเวียง   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

05.30 น. ตื่นเชา้ไปร่วม ท าบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว 
กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระ
บางทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตกับาตร
พระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ย 
ๆรปู ซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของ
หลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของ
สงัคมอนัสงบสุขและความเลื่อมใสศรทัธาทีม่ี
ต่อพุทธศาสนาทีห่ยัง่รากลกึลงในวฒันธรรม
ของชาวลา้นชา้ง และน าท่านแวะเทีย่วชม ตลาดเชา้ ทีเ่ตม็ไปดว้ยอาหารพืน้เมอืง และของฝาก แวะชมิกาแฟ
ลาวทีข่ึน้ชื่อ รา้นประชานิยม ใหท้่านไดล้ิม้รสกาแฟลาว คู่กบั ขนมคู่ หรอื ปาท่องโก๋  



เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 
น าท่านเที่ยวชม วดัเชียงทอง เป็นวดัหลวงคู่บ้านคู่เมอืงหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถมัภ์จากเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์และเจา้ชวีติ
ศรสีว่างวงศ์วฒันา กษตัรยิ์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บรเิวณที่ตัง้ของวดัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของตวัเมอืงหลวงพระบาง ใกล้บรเิวณที่แม่น ้าคานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น ้าโขง มพีระอุโบสถ หรอืภาษา
ลาวเรยีกว่า “สมิ” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต ่าลงมาก ซอ้นกนัอยู่ 3 ชัน้ เป็น
ศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่ส ังเกตกันว่า เป็นวัดที่
พระมหากษตัรยิส์รา้งขึน้จงึม ี17 ขัน้ สว่นสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกนัว่าจะเกบ็ของมคี่าไวใ้นนัน้ดว้ย 
สว่นหน้าบนั หรอืภาษาลาวว่า “โหง”่ เป็นรปูเศยีรนาค ความงามของวดัอยู่ทีค่วามสงบสงา่สะอาดมกีารวางผงั
ออกแบบและบ ารุงรกัษาอย่างดเียีย่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
พาท่านเขา้ชม วดัใหม่สุวรรณภมูา เป็น 1 ในส าคญัของเมอืงหลวงพระบางและเยี่ยมชม พระราชวงัเก่า 
(Royal Palace Museum) สร้ า งขึ้ น ปี  พ .ศ .
2447 โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศสเป็นผู้ออกแบบ 
เป็นวงัที่ เจ้ามหาชวีติศรสีว่างวงศ์ ทรงประทบั
อยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ได้
ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ภายในมีหอที่
ประดิษฐานองค์พระบางพระพุทธรูปปางห้าม
ญาติ  สู ง  83 ซม .  หนั ก  54 กก .  แ ล ะยัง
ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้า
มหาชวีติและพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงักเ็ป็นพระต าหนักซึ่งมเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเกบ็
ไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบงา่ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (5) 
เดนิทางสู ่น ้าตกตาดกวงสี ระหว่างทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้น ถงึน ้าตกตาดกวางส ี ซึ่ง
เป็นน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน ้าตกทีล่ดหลัน่เป็นชัน้ๆ อย่างสวยงาม แต่ละชัน้
เกดิจากการสะสมของหนิปนูทีไ่หลปะปนมากบัน ้า พรอ้มกบัชมความร่มรื่นเขยีวชอุ่มรอบๆ บรเิวณ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (6)สมควรกบัเวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อ

เตรยีมตวัเดนิทางไปวงัเวยีง 
18.20 น. นัง่รถไฟความเรว็สงู ขบวนที ่C83 
19.20 น. เดนิทางถงึเมอืงวงัเวยีง ซึง่เป้นเมอืงทีไ่ดร้บัสมญา “กุย้หลนิแห่งเมอืงลาว” 
พกัท่ี  LISHA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า4* (วงัเวียง) 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

วนัท่ีสาม วงัเวียง - ขึ้นบอลลูนชมวิว (ไม่รวมในทวัร์) - ขบัรถ ATV - บลูลากนู - ถ า้ปูค า – Blue bridge - ถ ้า
นางฟ้า – ล่องห่วงยางลอดถ า้นอน – ถนนโรตี (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้แพคเกจ ขึ้นบอลลูนชม ท่านสามารถชมววิเมอืงวงัเวยีงไดแ้บบ360 องศา(ไม่รวมในค่า
ทวัร)์ 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)  
 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเข้าชม บลูลากูน (Blue Lagoon) พร้อมความ

สนุกสุดมนัสไ์ปกบัการขบั รถบัค๊ก้ี ATV ชม 

ทิวทศัน์ธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาสูดอากาศบริสุทธิใ์ห้
เตม็ปอด เมื่อเดนิทางถงึบลูลากูนใหท้่านไดพ้กัผ่อนเล่นน ้า
ที่ ไหลรินลงมาจาก เทือก เข าหินปู นสี เ ขียวม รกต  
จากนัน้พ่าท่านขึ้น ไหว้องค์พระนอนภายในถ ้าปูค า 
ระยะทางเพยีง 250 เมตรเท่านัน้ และเดนิเทีย่วชมความมหศัจรรยส์่วนต่างๆ ภายในถ ้าทีม่าแลว้ต้องไม่พลาด 
อาท ิDevil Stone , Pamukkale , Blade Stone , Water drop wall เป็นตน้ 

 



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (8) 
เดนิทางถงึสถานีวงัเวยีง และพาท่านชม ถ า้นางฟ้า ชม
ความงดงามของหนิงอกหนิย้อยภายในถ ้าที่ประดบัไฟ
หลากสสีรา้งบรรยากาศน่าหลงใหลใหก้บัผูม้าเยอืน และ
พกัถ่ายรูปทีจุ่ดชมววิสะพาน Blue bridge และสนุกกบั
กจิกรรม ล่องห่วงยางลอดถ า้นอน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (9) 
 ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นในเมอืงเลก็ๆ ชมิขนมโรตหีลากรสให้

ไดอ้ร่อยกนั แผ่นเดียวไม่เคยพอ 
พกัท่ี LISHA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า4* (วงัเวียง)  

วนัท่ีส่ี วงัเวียง - ขึ้นทางด่วน – เวียงจนัทน์ – ศนูยห์ตัถกรรมเคร่ืองเงิน - ดิวต้ีฟรีลาว 
  ด่านหนองคาย – อดุรธานี     (เช้า/กลางวนั/-) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (10) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู ่เวียงจนัทน์ โดยผ่าน ทางด่วนสายแรกของประเทศลาว ระหว่างเดนิทาง
ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาตขิองเมอืงสุดสายหมอกทีไ่ดข้ึน้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว อย่าง
วงัเวยีงเป็นการอ าลาก่อนเดนิทางกลบั (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี ซึ่งเดมิทกี่อนทีจ่ะมทีางด่วนสาย
นี้หากท่านตอ้งการจะเดนิทางไปยงัเวยีงจนัทน์จะใชเ้วลาเดนิทางโดยรถถงึ 4 ชัว่โมงกนัเลยทเีดยีว 



 
  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (11) 
 ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิค้าของฝากของที่ระลกึมากมายที ่ศนูยห์ตัถกรรมเคร่ืองเงิน จากนัน้น าท่านเดินทาง

ไปยงัด่านชายแดนลาว-ไทย ระหว่างรอเจา้หน้าทีท่ าเอกสารการขา้มแดน ทีด่่านลาวเลอืกซือ้สนิคา้นานาชาติ
มยีีห่อ้ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาท ิเหลา้ ไวน์ บุหรี ่และเครื่องส าอาง ที ่ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรีลาว 

17.00 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอุดรธานีระหว่างทางหากมเีวลาแวะซือ้ของฝาก ณ วทีแีหนมเนือง  
19.45 น. เหนิฟ้ากลบัสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไทยสมายล์ เทีย่วบนิที ่WE 009 หรือ  

นกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD 311 เวลา 20.35 น. – 21.35 น. 
20.45 น.  เดนิทางกลบัถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ ***   

ตารางการเดินทางเหมากรุป๊เดินทางได้ทุกวนั(พกัเด่ียวเพ่ิม 3,000.-บาท) 

วนัเดินทาง ราคา 8-9 ท่าน ราคา 6-7 ท่าน จอยทวัร ์

20 – 23 มกราคม 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

27 – 30 มกราคม 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

3 – 6 กมุภาพนัธ ์66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

7 – 10 กมุภาพนัธ์ 66 15,900.- 18,500.- 18,500.- 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

17 – 20 กมุภาพนัธ ์66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

3 – 7 มีนาคม 66 19,900.- 20,900.- 20,900.- 

9 – 12 มีนาคม 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

13 – 16 มีนาคม 66 17,900.- 18,900.- 18,900.- 



17 – 20 มีนาคม 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

24 – 27 มีนาคม 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

28 – 31 มีนาคม 66 17,900.- 18,900.- 18,900.- 

1 – 4 เมษายน 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

6 – 9 เมษายน 66 19,900.- 20,900.- 20,900.- 

10 – 13 เมษายน 66 19,900.- 20,900.- 20,900.- 

11 – 14 เมษายน 66 22,900.- 23,900.- 23,900.- 

12 – 15 เมษายน 66 22,900.- 23,900.- 23,900.- 

13 - 16 เมษายน 66 22,900.- 23,900.- 23,900.- 

17 – 20 เมษายน 66 17,900.- 18,900.- 18,900.- 

21 – 24 เมษายน 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

27 – 30 เมษายน 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

1 - 4 พฤษภาคม 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

4 - 7 พฤษภาคม 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

8 - 11 พฤษภาคม 66 17,900.- 18,900.- 18,900.- 

12 - 15 พฤษภาคม 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

16 - 19 พฤษภาคม 66 17,900.- 18,900.- 18,900.- 

19 - 22 พฤษภาคม 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

23 - 26 พฤษภาคม 66 15,900.- 18,500.- 18,500.- 

27 - 30 พฤษภาคม 66 18,900.- 19,900.- 19,900.- 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

     ค่าตัว๋เครื่องบนิ สายการไทยสมายล ์/ สายการบินนกแอร ์พร้อมน ้าหนัก 20 ก.ก. 

 ค่าทีพ่กั ทีร่ะบุในรายการ 3 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่ารถไฟความเรว็สงู 

 ค่ารถตูบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าอาหารเลศิรส จ านวน 11 มือ้  



 ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้ านาญบรกิาร 

  ทปิไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 800 บาทต่อทรปิ  

เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ า 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

- จอยทวัรก์รณีท่ีมีการจองต า่กว่า 6 คน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะคนืเงนิทีลู่กคา้ไดช้ าระ
ไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  

 

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก 

1. กรุณาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางท่องเทีย่ว เงือ่นไข การใหบ้รกิาร และ 
หมายเหตุ ก่อนท าการจองทวัร ์

2. การส ารองทีน่ัง่ ตอ้งแจง้ ชื่อและเบอรโ์ทรตดิต่อ  
3. เมื่อก าหนดวนัเดนิทางแลว้ ตอ้งวางมดัจ า 5,000 ภายใน 3 วนัหลงัจากยนืยนัวนัเดนิทาง 

และสว่นทีเ่หลอืช าระหมดก่อนเดนิทาง 15 วนั 

4. เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ และเป็นการออกตัว๋เดีย่วในกรณียกเลกิการเดนิทางหลงัจากวาง 
มดัจ าจะถูกรบิเงนิมดัจ างวดแรก   

5. ในกรณียกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิ   
ทัง้หมด 

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรแ์ละจะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆใน 
กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัเิหตุ,ภยัธรรมชาต,ิการนดัหยุดงาน,การจลาจล,หรอื
สิง่ของสญูหายตามสถานทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทั 

7. เมื่อท่านถอนตวัก่อนการท่องเทีย่วจะสิน้สุด ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าใชจ่้ายคนื 
ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้   

8. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่ 
เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็นต้น 



9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื  
เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

10. เมื่อตกลงช าระเงนิเพือ่การเดนิทางกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้  
ยอมรบัในเงือ่นไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 
 
 
 


