
 
 

 

 

กรุงเทพฯ-อุดรธาน-ีเวียงจันทน-์หลวงพระบาง-วังเวียง 

(4 วัน 3 คืน) 

เที่ยวเมืองลาว เมืองมรดกโลก โดยปักหมุด ฮอลิเดย์ 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  / โดยสายการบินไทยสไมล์  

สัมผัสประสบการณ์ใหมโ่ดยรถไฟความเร็วสูงชั้น 1 ลาว-จีน 

   
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์ โรงแรม 

1 

L/D 

กรุงเทพฯ -อุดรธานี– นครหลวงเวียงจันทน์ (พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ , อนุสาวรีย์ชัย ) - 

นั่งรถไฟความเร็วสูงชั้น 1 ไป หลวงพระบาง 

Houngvilay Hotel 

4 **** หรือเทียบเท่า 

หลวงพระบาง 

2 

B/L/D 

หลวงพระบาง (ตักบาตรข้าวเหนียว ,ตลาดเช้า,พิพิธภัณฑ์พระราชวังเก่า, บ้านชา่งไห , บ้าน

ผานม ,ล่องเรือถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางซี , พระธาตุพูสี ) 

Houngvilay Hotel 

4 **** หรือเทียบเท่า 

หลวงพระบาง 

3 

B/L/D 

วันที่สาม  หลวงพระบาง (วัดเชียงทอง , วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม), วัดใหม่สุขาราม, 

เฮือนจันทน์ (บ้านโบราญ) ) นั่งรถไฟความเร็วสูงไปวังเวียง ( ถ้ำจัง ,ล่องเรือน้ำซอง ) 

Amari Vangviang  

4 **** หรือเทียบเท่า 

วังเวียง 

4 

B/L 

วังเวียง ( บลูลากูน ,วังเวียงอินเตอร์ปาร์ค ) นั่งรถไฟความเร็วสูงชั้น 1 กลับเวียงจันทน์  - 

อุดรธานี – กรุงเทพฯ      

 

 



 

วันแรก  กรุงเทพฯ -อุดรธานี– นครหลวงเวียงจันทน์ (พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ , อนุสาวรีย์ชัย ) - นั่ง

รถไฟความเร็วสูงชั้น 1 ไป หลวงพระบาง , ตลาดมืดหลวงพระบาง 
 

 

05.00น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร์ D สายการบินไทย สไมล ์(WE) ทีมงาน

ปักหมุด ฮอลิเดย์คอยให้การต้อนรับและบริการแก่ท่าน 

07.00น.  ออกเดินทางไปอุดรธานีโดยสายการบินไทย สไมล์  เที่ยวบินที่ WE02 

08.05น.  ถึงสนามบินอุดรธานี   จากนั้น พาท่านเดินทางไปยัง ด่านพรมแดน จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์   

 (ผา่นพิธีเข้า-ออกเมือง) เดินทางมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์  

12.00 น. ä นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   ที่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์   

13.00 น. พาท่านเที่ยวชม พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น  

             ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์  

             และนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชยั สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาวล้านช้างกับ 

             ฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจ กลางนครหลวงเวียงจันทน์ 

 

                             
 

14.30 น. พาท่านเดินทางมายังสถานีรถไฟความเร็วสูง (ลาว-จีน) เพื่อทำการเชค็อินขึ้น รถไฟชั้น 1  

 

         
 

16.05 น. รถไฟจะออกเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ( เมืองมรดกโลก ) ใช้เวลาเดินทาง (ประมาณ 2 ชั่วโมง) 



18.00 น. เดินทางถึงหลวงพระบาง ( ขึ้นรถเป็นรถตู้ 12 ที่นั่ง)  เพื่อมายังตัวเมืองหลวงพระบาง 

                      
 

ค่ำ ä รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร              

             H พักที่ โรงแรม Houngvilay Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

                    

              อิสระให้ท่านเที่ยวชมตลาดมืดหลวงพระบางซึ่งอยู่ใกล้กับทีพ่ักให้ท่านได้ 

              จับจ่ายสินค้าท้องถิ่นของเมืองหลวงพระบาง (พักผ่อนตามอัธยาศัย) 

 

 

วันที่สอง  หลวงพระบาง (ตักบาตรข้าวเหนียว ,ตลาดเช้า,พิพิธภัณฑ์พระราชวังเก่า, บ้านช่างไห,  

 บ้านผานม ,ล่องเรือถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางซ ี, พระธาตุพูสี ) 

 

05.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ พาทุกท่าน ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว   

             จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดเช้า ของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด  

             ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่าซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว 

07.30 น. พาท่านเดินผ่านร้านประชานิยม ท่านสามารถซื้อชมิกาแฟโบราณได้ที่นี่ (เป็นร้านดังประจำหลวงพระบาง)        



              ก่อนนำท่านกลับที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า  

 

               
 

08.00 น. ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก 

09.00 น. พาท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์พระราชวงัเก่า พิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิต หรือ พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิตของลาว นมัสการพระ

บางซึ่งเป็นพุทธรูปคูบ่้านคู่เมือง ของชาวหลวงพระบางและชมห้องต่างๆภายในพระราชวัง ที่ได้จัดแสดงเครื่องใช้ของเจ้ามหา

ชีวิตและพระราชวงศ์ และของขวัญที่ระลึกจากประเทศต่างๆ ที่นี่ห้ามพกกระเป๋า,มือถือและกล้องถ่ายรูปเข้าไป  

             

นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านช่างไห, (หมู่บ้านต้มเหล้า) เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว (เหล้าลาว) โดยชาวบ้าน

จะนำนำ้จากแม่น้ำโขง มาผสมใส่ในข้าวเหนียวและหมักไว้ในไหขนาดใหญ่จนได้ที่ จากนั้นจึงนำออกมากลั่น 

 บ้านผานม เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านแห่งวัฒนธรรม โดยบ้านผานมถือเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของงาน

หัตถกรรมสิ่งทออันมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 

11.00 น. พาท่านมายังท่าเรือเพื่อล่องเรือไปเที่ยวชมถ้ำติ่ง เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหลวงพระบางให้ความเคารพนับถือ โดยในแต่ละปีจะมี 

ทั้งพระสงฆ์ ชาวลาว และนักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบไหว้บูชา สรงน้ำพระกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

แก่ชีวิตตามความเชื่อของชาวลาว 

 

 
 

12.00 น. ä รับประทาน อาหารกลางวันบนเรือ พร้อมเพลิดเพลินกับการร่วมร้องคาราโอเกะบนเรือล่องน้ำโขง เช่าเหมาลำ  

14.00 น. ช่วงบ่าย พาท่านขึ้นจากเรือเพื่อไปเที่ยวชม น้ำตกตาดกวางซี  (สวยที่สุดในหลวงพระบาง)  



16.00 น. เดินทางกลับมายังตัวเมืองหลวงพระบาง พาท่านเที่ยวชมเดินขึ้นไป นมัสการพระธาตุพศูรี เดินขึ้นบันได 328 ขั้นพระธาตุจอม 

พูสีตั้งอยู่บนยอดเขาใจกลางเมืองหลวงพระบางที่มีความสูงถึง 150 เมตร ชมวิวของเมืองหลวงพระบางและวิวพระอาทิตย์ตกลับ

ทิวเขาตัดกับแม่น้ำอันสวยงาม  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินลงเขาเพื่อไปรับประทานอาหารเย็น  

18.00 น. ä รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  

 หลังอาหารให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย  

             H พักที่ โรงแรม Houngvilay Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

วันที่สาม  หลวงพระบาง (วัดเชียงทอง , วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม), วัดใหมสุ่ขาราม, เฮือนจันทน์  

 (บ้านโบราญ) นั่งรถไฟความเร็วสูงไปวังเวียง (ถ้ำจัง ,ล่องเรือน้ำซอง)  

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก  

08.00 น. พาท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง , วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม), วัดใหม่สุขาราม, เฮือนจันทน์ (บ้านโบราญ) 

 

 
 

11.00 น. ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

12.00 น. หลังอาหาร พาท่านเดินทางมายังสถานีรถไฟความเร็วสูง (ลาว-จีน) เพื่อทำการเช็คอินรถไฟ 

13.25 น. รถไฟจะออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง (กุ้ยหลินเมืองลาว) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 



14.25 น. เดินทางถึง เมืองวังเวียง (ขึ้นรถทัวร์เป็นรถตู้ 12 ที่นั่ง)  

             พาท่านเที่ยวชม ถ้ำจัง  (ถ้ำหินงอก-หินย้อย) 

                  
 

16.00 น. เดินทางกลับมายังตัววังเวียงในตอนเย็น พาท่าน ล่องเรือน้ำซอง (ชมวิวภูเขาหินปูน และ วิถีชีวิตชาววังเวียง) 

 

            
 

19.00 น. ä นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

              หลังอาหารเย็น ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองวังเวียงในยามค่ำ และอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

H พักที่ Amari Vangviang ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่   วังเวียง ( บลูลากูน ,วังเวียงอินเตอร์ปาร์ค ) นัง่รถไฟความเร็วสูงชั้น 1 กลับเวียงจันทน์  -  

อุดรธานี – กรุงเทพฯ      

 

 

07.00 น. ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก 

ช่วงเช้า พาท่านเที่ยว ชมบลูลากูน (ธารน้ำสีฟ้าใสเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว) สามารถลงเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย  



 

          
 

10.00 น. เที่ยวชม สวนดอกไม้ วังเวียงอินเตอร์ปารค์ (ที่เที่ยวใหม่ของเมืองวังเวียง) 

12.00 น. ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

13.30 น. ช่วงบ่าย พาท่านเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยรถไฟความเร็วสูงเส้นทางด่วนเปิดใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 

14.30 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ หากมีเวลานำท่านเที่ยวชม วัดสีสะเกษ, วัดพระแก้ว, นมัสการวัดศรีเมือง (วัดคู่บ้านคู่เมือง)  

             ได้เวลาอันควรเราจะพาท่านเดินทางมายังด่านพรมแดนหนองคาย 

16.00 น. ถึงด่านพรมแดน เวียงจันทน์-หนองคาย จากนั้นพาคณะทัวร์ข้ามด่านมายังฝั่งไทย แบบวีไอพี 

16.30 น. จากนั้นเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอุดรธานี  

19.40น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย สไมล ์ เที่ยวบินที่ WE09 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.45น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

เงื่อนไขการเขา้หรือออกประเทศไทยและประเทศปลายทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตราการณ์ของภาครัฐทั้ง 2 

ประเทศ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ กรณีมีคำสั่งหรือประกาศเงื่อนไขเพิ่มเติมของทาง

ภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ ่

พักห้องละ 

2-3 ท่าน 

ราคาเด็ก 

เสริมเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

ราคาเด็ก 

ไม่เสริมเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

29ก.ย. - 2 ต.ค. 65 23,900 23,900 22,900 5,000 

6-9 ต.ค. 65 23,900 23,900 22,900 5,000 

หมายเหต.ุ- การจองตั๋วรถไฟเป็นแบบระบบ Random ที่นั่งบนรถไฟอาจจะไม่ติดกัน 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะพยายามให้ได้ที่นั่งใกล้กันมากที่สุด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ- อุดร- กรุงเทพฯ  
- ค่ารถนำเที่ยว (12-45 ที่นั่งในประเทศลาวตามจำนวนลูกค้า) ตลอดทริปการเดินทาง  

- ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงชั้น 1  (เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง ไป-กลับ) 

- ค่าที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว, พร้อมอาหารเช้า ณ (ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก) 

- ค่าน้ำดื่ม-ผ้าเย็น บนรถ (ตลอดรายการ) 
- ค่าอาหาร เที่ยง, เย็น 10 มื้อ รวมอาหารเช้าที่โรงแรม เมนูมาตรฐาน (อาหาร ไทย-ลาว) 

- ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวใน สปป. ลาว (ทุกที่ในรายการ) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย-ลาว) 
- ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางพร้อมบริการท่านตั้งแต่สนามบิน  
- ค่าเรือล่อง (น้ำซอง+น้ำโขงไปถ้ำติ่ง) เช่าเหมาลำเรือ 
- ค่าข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับตักบาตร) 
- ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ วงเงินหนึ่งล้านบาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกเหนือจากรายการทัวร์ 
- ค่าทำพิธีบายศรี 3,500 บาท ที่ร้านอาหาร (กรณีลูกค้าต้องการ) 

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ (วันละ100 บาท / ท่าน / วัน) ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สำหรับลูกค้าต่างชาติ) ที่ไม่ใช่คนไทย  
- คา่ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ( สปป. ลาว) 



- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-  

 

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 21 วัน 

 

เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์ 

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ 

2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจอง

ห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-44 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษี

สนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่
มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนที่กำหนด 

6. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักใช้จ่ายคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมด 

 

 



 

 

 


