
ทวัรล์าว เมืองเฟือง - วงัเวียง - หลวงพระบาง - รถไฟลาว 4 วนั 3 คืน 
โดยสายการบินนกแอร ์(โหลดน ้าหนักกระเป๋า 15 กก.) 

พกัเมืองเฟือง 1 คืน - วงัเวียง 1 คืน - หลวงพระบาง 1 คืน 
 

หลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวเพ่ือ
ประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร ์และการยกเลิกทวัร ์ท่ีระบใุนรายการทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่รวม ค่าตกับาตรข้าวเหนียว แล้วแต่ศรทัธา 
ทิปไกด ์และคนขบัแล้วแต่ความพึงพอใจของลกูค้า   

ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯได้ออกตัว๋เครือ่งบินไปแล้ว 
ค่าท า Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport 

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวเพื่อ
ประโยชนข์องผู้เดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

 
 

คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึน้ไป / รบัจดัคณะส่วนตวั 8 ท่านขึน้ไป  
 

แนะน าการเดินทาง เท่ียวลาว : ผูเ้ดนิทางทีค่วรไดร้บัวคัซนีครบโดส รองรบัทุกยีห่อ้ สามารถเดนิทางได ้ 
ไมต่อ้งแสดงผลตรว PCT ก่อนเดนิทาง 
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วันที ่ รายการ อาหาร ที่พัก 

เช้า เที่ยง ค่ำ 

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง - อุดรธานี (DD300 06:00 - 07:05 ) 

ด่านสะพานมิตรภาพ จ.หนองคาย - เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง - 

ประตูชัย - เมอืงเฟือง  

-   บ้านแพ ริมน้ำ เมืองเฟือง 

วันทีสอง 

ตักบาตร - วัดสินไชยะราม - อ่างน้ำตง - วังเวียง - บูลลากูล - ถ้ำ

ปูคำ - ถนนโรตี  (โรงแรมเมืองเฟืองไม่มีอาหารเช้า ให้ท่านได้

สัมผัสวิถีชาวบ้าน  ชาวบ้านจะนำเรือมาขายอาหารตอนเช้า ให้

คณะเลือกซื้อตามอัธยาศัย) 

-    
Thavisouk Island  

หรือเทียบเทา่  

วันที่สาม 

นั่งรถไฟสู่ หลวงพระบาง (ขบวน C84 08.25 - 09.23) 

น้ำตกตาดกวงซี - พระราชวัง - พระธาตุพูสี  

อิสระเดินเล่น ตลาดมืด  

 
 

 
 

 
 

ALANA Hotel  

หรือเทียบเทา่  

วันที่สี ่

ตักบาตร - วัดเชียงทอง วัดวิชุน - บ้านผานม 

นั่งรถไฟสู่ เวียงจันทน ์- อุดรธาน ี- สนามบนิดอนเมือง 

(DD311 20:35 - 21:35) 
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วันแรก ดอนเมือง - อุดร - หนองคาย - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย เมืองเฟือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบนิ NOK Air  (DD)  
  เจ้าหน้าที่คอยบริการ ณ สนามบิน 
 (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบิน เป็นสายการบินอื่น ๆ หมีการยกเลิกเที่ยวบิน) 
06.00 น. นำท่านออกเดินสู่ จ.อุดรธานี โดย เที่ยวบินที่  DD300 DMK-UTH 
07.05 น. เจ้าหน้าที่ ชูป้ายรบั คณะ ณ สนามบินจังหวัดอุดรธานี เดินทางโดยรถตู้ จ. หนองคาย (จะใช้เวลาการเดินทางประมาณ 

50 นาที) เดินทางสู ่ด่านสะพาน มิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่าน ตม. ข้ามสู่ นครหลวง เวียงจันทน์ 
สิ่งที่ต้องเตรียมตอนเข้าประเทศลาว 

1. เอกสารแสดงการฉีดวัคซีนโควิด ครบโดส ดาวน์โหลด
ใบรับรองไดจ้าก App.หมอพร้อม 

2. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน 
 เดินทางถึง เวียงจันทน์ นำคณะสักการะ วัดพระธาตุหลวง  เป็น

พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูง
และใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตร ทุกปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระ
ธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหล
มาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่ม
ดอกไม้และปราสาทผึ้ง  
จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพญานาค หรือบ่อน้าทิพย์บริเวณข้างๆ
พระธาตุหลวง ซึ่งใต้ก้นบ่อจะเป็นทางเชื่อมลงสู่วังบาดาลของพญา
ศรีสัตนาคราช ซึ่งผู้คนชาวลาวต่างให้ความศรัทธาองค์ท่านทุกคน ที่
สำคัญบ่อน้าทิพย์นี้น้าในบ่อเป็นน้าจากวังบาดาล เชื่อกันว่าผู้ใดได้
นำน้าทิพย์นี้มาสักการบูชา หรือประพรมตามร่างกาย จะช่วย
เพิ่มพูนพลังกายทิพย์ให้สูงขึ้น อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลทำสิ่งใดก็จะสำเร็จได้โดยง่าย ได้โดยง่าย  
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นำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม 
เที่ยง  รับประทานกลางวัน รา้นเวียงจันทน์ ณ ร้านเฝอแซ่บ  
  (บริการเฝอถ้วยใหญ่ ให้ท่านได้ลิ้มลองเฝอที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวียงจันทน์ ) 
 หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองเฟือง โดยขึ้นทางด่านสายเหลือเส้นใหม่ของลาว ถึงหินเหิบ ออกจากทางด่วน มุ่งหน้าสู่

เมือง” ผาท่อ หน่อคำ ” เมืองเฟือง ใช้เวลาโดยประมา ณ 1.30-2.00 ชั่วโมง 
 เดินทางถึงเมืองเฟือง ให้ท่านพักผ่องดื่มด่ำกับธรรมชาติ  

อันสวยงามของเมืองเฟือง  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านเรือนแพริมน้ำ  เมืองเฟือง  
(ห้องพัก ห้องน้ำจะไม่อยู่ในตัวแพ  
จะอยู่ด้านบนบก แต่เป็นห้องน้ำส่วนตัว )  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก  
 
 (อาหารเย็นจะเป็นเมนูปิ้งย่าง ทางไกด์ท้องถิ่นจะจัดเตรียมอาหารไปให้ อาหารของในที่พักเองไม่มี ท่านใดที่ทาน

ยากควรเตรียมอาหารสำเร็จ หรือ บะหมี่สำเร็จรูปตืดไปด้วย) 
วันที่สอง ตักบาตร - วัดสินไชยะราม - อ่างน้ำตง - วงัเวียง - บูลลากูล - ถ้ำปูคำ - ถนนโรต ี

06.00 น.   ร่วม ตักบาตรยามเช้า ณ เมืองเฟือง โดยจุดเด่นของเมืองเฟืองคือพระจะ
นั่งเรือมา บินฑบาตร ซึ่งทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้า   

 อาหารเช้า ณ ที่พักให้ท่านเลือกตามอัธยาศัย เนื่องจากทางที่พักไม่มี
อาหารเช้า ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารจากชาวบ้านที่จะพายเรือมา
ขายอาหารทุกๆเช้า  

 ได้เวลาพอสมควรคณะอำลาเมืองเฟืองเดินทางเข้าสู่วังเวียง  
 ระหว่างทางนำท่านแวะ วัดสินไชยะราม วัดแห่งนี้ถูกโอบอ้อมด้วยขุนเขา ภูหินสูง ตระหง่าน สวยงาม แปลกตา.. 

อยู่ที่บ้านโนนหินแร่ เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์  
นำท่านเที่ยมชม อ่างน้ำตง อ่างน้ำตงเป็นอ่างเก็บน้ำที่เมืองเฟือง และยังเป็นจุดเช็คอินสุดฮิตแห่งใหม่ที่ทุกคนไม่ควร
พลาด บรรยากาศดี มีกระท่อมเล็ก ๆ 
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่วังเวียง 

เที่ยง      รับประทานกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
หลังอาหาร นำทุกท่านสู่ บลูลากูน ที่เที่ยวที่มาถึงวังเวียง แล้วพลาดไม่ได้
ก็คือ (Blue Lagoon) สระน้ำสวยใสสีฟ้าราวกับคริสตัน เป็นสระน้ำที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถลงไปดำผุดดำว่าย เล่น
น้ำได้อย่างสบายใจ มุมไฮไลท์คือ ชิงช้าเชือกที่อยู่ด้านข้างของ บลูลากูน ที่เราสามารถปีนขึ้นไปนั่งสวยๆ เล่นน้ำได้อีก
ด้วย 
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 ถ้ำปูคำ  สักการะขอพรสิ่งศักสิทธิ์ใจกลางขุนเขาที่ "วังเวียง" ภายในจะพบ
กับหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีความเย็นและอากาศถ่ายเทได้ดี ซึ่ง
เมื่อลัดเลาะตามเส้นทางเข้าไปสักระยะจะได้พบกับโถ่งถ้ำกว้างใน มีแสง
จากภายนอกลอดผ่านเข้ามาสวยงามมาก และใจกลางโถงใหญ่นี้เองเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองวัง
เวียงเป็นอย่างมาก ไดเ้วลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองวังเวียง  
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Thavisouk Island หรือ เทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยออกมาเดินเล่น เช่า
จักรยานถ่ายรูปสวยๆ หรือ จะนั่งเรือล่องแม่น้ำซอง  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
  หลังอาหารเพลิดเพลินไปกับสีสันยามคํ่าคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน Walking Street หรือถนนโรตี ซึ่งมีโรตี

ให้ท่านได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ  
วันที่สาม วังเวียง - หลวงพระบาง  -  น้ำตกตาดกวงซ ี- พระราชวัง - หอพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก   
 หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟวังเวียง 
08.25 น. ออกจากวังเวียง มุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง  
  โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C82 VV-LPQ 
09.23 น. เดินทางถึงหลวงพระบาง   
 นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ นํ้าตกตาด

กวางสี ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหน่ึงในนํ้าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่นํ้าใสสีมรกตตลอด
ปี ชมความงามของนํ้าตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 
ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ นํ้าตก ให้เวลา
อิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ 

เที่ยง  รับประทานกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 นำท่านเข้าชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจ้า

มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น 
พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและ
พระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย 
และ 
นำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้าม
สมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูป
นาคปรก สลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู ่ 
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จากนั้นนำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษี
นี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่น
กลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอด
ยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่
ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐาน
สี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร 
จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทอง
สุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอยเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชมพระ
อาทิตย์ทิ้งดวงยอมเย็นที่นี่เพื่อเก็บไว้เป็นภาพประทับใจ         

   เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร                 
ให้ท่านได้อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) 
บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้ท่าน
ได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยาม
ราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ, 
เครื่องประดับ , โลหะเกะสลัก , ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ 
สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วาง
จำหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีกทั้งยังมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ ได้
เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู ่ 
ที่พัก ALANA HOTEL   หรือ เทียบเท่า   

วันที่สี ่ ตักบาตร - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน  - เวียงจันทน์ - หนองคาย - อุดร - กรุงเทพฯ  

05.00 น ตื่นเช้าซักหน่อยไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร ข้าวเหนียว กับชาวหลวง
พระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตัก
บาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็น
ภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิต
ของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่
หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง นำท่านเดินเล่น ตลาด

เช้า  
เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัด
หลวงคู่บ้านคู่ เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการ
อุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา 
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กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว  บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง 
ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ 
หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระ
อุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบ
หลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่
สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วน
สามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย 
ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงาม
ของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างด ี

  ท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์
องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะ
คล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 
ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์ (คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรด
ให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบ
โบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอ
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน 

11.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ก่อนถึงสถานีรถไฟ นำท่านเวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ ณ บ้านผานม   
13.45 น. ออกจากหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่เวียงจันทน์ โดย  รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C81 
15.45 น. เดินทางถึงเวียงจันทน์    นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองวังเวียง   

นำท่านเดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว จ.หนองคายก่อนข้ามกลับฝั่งไทยให้ท่าน เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี 
ณ ดิ้วตี้ฟร ี จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี  

20.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ DD311 (UTH - DMK) 
21.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ  

 
 
 
 

เงื่อนไขการเขา้หรือออกประเทศไทยและประเทศ ลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนีข้ึน้อยู่กับมตารการของภาครัฐทั้ง 2 

ประเทศ บริษทัฯจึงขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม กรณีมีคำสัง่ของภาครัฐทั้งสองประเทศ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมของสมนาคุณ 

สำหรับคณะจอยทัวร์เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน 
ราคาท่านละ 

24-27 พ.ย. 2565 15,900.- 

2-5 ธ.ค. 2565 17,900.- 

9-12 ธ.ค. 2565 17,900.- 

15-18 ธ.ค. 2565 16,900.- 

22-25 ธ.ค. 2565 16,900.- 

5-8 ม.ค.2566 15,900.- 

19-22 ม.ค.2566 15,900.- 

2-5 ก.พ. 2566 15,900.- 

16-19 ก.พ. 2566 15,900.- 

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ +3,500.- 
 

คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึน้ไป / รบัจดัคณะส่วนตวั 8 ท่านขึน้ไป  
อตัราน้ีเป็นราคาเร่ิมต้น อาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจากการเรียกเกบ็เซอรช์ารจ์ช่วงวนัหยดุพิเศษของท่ี

พกั, มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึงตามท่ีระบใุนรายการ ฯลฯ 
อตัราน้ีส าหรบัคนไทยเท่านัน้ 

 
 
 

เพ่ือประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจองทวัร ์และการยกเลิกทวัร ์ท่ีระบใุนรายการทัง้หมด 
หลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว 

 
 

ค าแนะน า  ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีไ่ม่ไดอ้ยูจ่งัหวดัเดยีวกบัสนามบนิทีท่รปิเดนิทาง และ/หรอื จ าเป็นตอ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ หรอื
การเดนิทางรปูแบบอื่นๆ มายงัสนามบนิทีท่รปิเดนิทาง ก่อนออกตัว๋เครือ่งบนิ ภายในประเทศ / ระหวา่งประเทศ หรอืซือ้ตัว๋
รถไฟ หรอืซือ้ตัว๋รถโดยสาร ฯลฯ หรอืมกีารจองหอ้งพกั ล่วงหน้าก่อนวนัเดนิทางจรงิ  ควรสอบถามยอดจองทวัร ์และ
ตารางเวลาการเดนิทางของทวัรท์ีท่า่นจอง ทีแ่น่นอนจากเจา้หน้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่เป็นการป้องกนั มใิหเ้กดิ
ขอ้ผดิพลาดขึน้กบัทา่นในภายหลงั 
              ทัง้นี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ หากท่านไดม้กีารจองการเดนิทางดงักล่าวมายงั 
สนามบนิทีท่รปิเดนิทาง โดยยงัไม่ไดร้บัการยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางบรษิทัฯ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม อัตราค่าบริการไม่ได้รวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง - อุดรธาน ี- ดอนเมือง     
โดยสายการบิน NOK Air  

✓ เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน ดอนเมือง 
✓ ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง ชั้น 2 (2 เที่ยว) 
✓ ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามทีร่ะบุในรายการ  
✓ ค่ารถตู้รับส่ง สนามบินอุดร - ด่านหนองคาย 
✓ ค่ารถนำเที่ยวในเวียงจันทน์ เมืองเฟือง วังเวียง  
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่น นำเที่ยวในประเทศลาว  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
✓ บริการน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด (น้ำเปล่า) 
✓ ค่าประกันภัยการเดินทาง เฉพาะประกันอุบัติเหตุ 
 

❖ ค่าวีซ่า สำหรบัชาวต่างชาติ 
❖ ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ  
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                            

ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ) 
❖ ค่าตักบาตรข้าวเหนียว แล้วแต่ศรัทธา 
❖ ทิปไกด์และคนขับแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า   
❖ คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงั

จากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
❖ คา่ท า Vaccine Passport หรอื ลงทะเบยีน E-

Vaccine Passport 

 
 

หมายเหต 

➢ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เป็นสายการบินอื่น ๆ ในกรณีที่นั่งไม่เพียงพอกับคณะ หรือ มีการยกเลิก
เที่ยวบินจากทางสายการบิน  

➢ การจองตั๋วรถไฟเป็นแบบระบบ Random ทีน่ั่งบนรถไฟอาจจะไม่ติดกัน ทั้งนี้ทางบริษัท จะพยายามให้ได้ที่นั่งไกล้กันมากที่สด 
➢ ตั๋วรถไฟในประเทศลาว ระบบการจองสามารถจองตั๋วได้ 3 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัท จะสามารถ confirm ที่นั่งต๋ัวรถได้

ได้ก่อนเดินทาง 3 วัน 
➢ บริษัทขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าราคานี้เป็นราคาสำหรับคณะขั้นต่ำ 8 ท่าน หากคณะเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน บรษิัทสามารถ

ยกเลิกการเดินทางได้ โดยจะคืนเงินทั้งหมดให้กับคณะ หรอื หากคณะยินยอมเดินทางในกรณีไม่ถึง 8 ท่าน ทางบริษัทสามารถ
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระคา่มดัจ าทวัร ์5,000 บาท ต่อทา่น ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัจองทวัร ์ พรอ้มสง่ส าเนาหน้าหนงัสอื
เดนิทาง (ทีไ่ม่หมดอายภุายใน 6 เดอืน นบัจากวนัเริม่เดนิทาง/หนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่สามารถเดนิทางไดเ้ลย)  และ
หลกัฐานโอนเงนิมาไดท้ี ่Line, Email หรอื Fax 0 2116 6423 ถงึเจา้หน้าทีผู่ด้แูลการจองทวัร ์(การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอื
ช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
2. ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 25 วนัท าการ (ในชว่งปกต)ิ หรอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 
35 วนัท าการ (ในชว่งเทศกาล หรอืเมือ่สายการบนิเร่งออกบตัรโดยสาร) หรอืตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไม่ช าระเงนิคา่
มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง) 
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กรณีจองทวัรล่์วงหน้าน้อยกว่า 25 วนัท าการ โปรดช าระค่าทวัรย์อดเตม็จ านวน 
การยกเลิก 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 55% ของราคาทัวร ์
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 80% ของราคาทัวร ์
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา และการเปลี่ยนแปลงรายการ อนัเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

➢ อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ  
➢ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด 

ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก 
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
➢ รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ 

หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความ
จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทาง
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยว
ได้ตามรายการทั้งหมด 

 
เงื่อนไข และความรบัผิดชอบ     บริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการ รบัจองแพค็เกจทวัร ์ สายการบิน และ 
ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของ
เจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนัดหยดุงาน  การจลาจล เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ การ
ปรบัมาตรการของสถานท่ีเท่ียวแต่ละแห่งท่ีอาจปิด หรืองดเข้าชม ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความล่าช้าหรือจากอบุติัเหตตุ่างๆฯลฯ และ
การตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมอืงของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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ผู้เดินทางที่มีข้อมูลส่วนตัว ชือ่ นามสกุล ภาษาอังกฤษ, เลขที่หนังสือเดินทาง ครบ  
 ใช้ Thailand National Certificate OF Covid-19 Vaccination เดินทางไป ลาว ได้  
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