
 

 

รหัสทัวร PKM1900757 
ทัวรลาว ไหวพระ วัดหลวงพระบาง เวียงจันทร 2 วัน 1 คืน (QV) 
 

วัดใหมสุวันพูมาราม วัดแสนสุขาราม วัดเชียงทอง วัดโพนชัยชนะสงคราม ชมพระอาทิตยอัสดง 
ตลาดไนทบารซา ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว ประตูชัย พระธาตุหลวง   
 

 
 

            
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง (1)      สนามบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบาง 
07.30 น. …พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 10 

เคานเตอร W 
  สายการบินลาวแอรไลน(QV) 
10.20 น. ...เดินทางสู หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอรไลน เท่ียวบิน QV634 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.20 น. …ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง  
  ไกดทองถ่ินรอรับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง โดยชูป�าย 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ...นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดใหมสุวันพู
มาราม  ซ่ึ ง อ ยู ถ น น ศ รี ส ว า ง ว ง ศ ติ ด กั บ
พระราชวังหลวง สรางใน สมัยพระเจาอนุรุท ในป 
พ.ศ.2337 หรือช่ือส้ันๆ วา  วัดใหม วัดน้ีเคย
เปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช บุ ญ ทั น 
นับเปนสังฆราชองคสุดทายของลาว มีอุโบสถท่ี สวยงามดวยศิลปะแบบอูบมุง และ
ปจจุบันใชเปน โรงเรียนปริยัติ 

…นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดแสนสุขา
ราม วัดแสนสุขาราม  สรางขึ้นในป พ.ศ. 
2261 ตามประวัติกลาววาช่ือของวัดมาจาก
เงินจํานวน 100,000 กีบ ท่ีมีผูบริจาคใหเปน
ทุนเร่ิมสรางวัดแสนไดรับการบูรณะ 2 คร้ัง 
โดยชางสกุลลาว จุดเดนคือ พระพุทธรูปยืน
องคใหญองคเดียวภายในแขวงหลวงพระบาง 

 ...นําทานเที่ยวชมและทําบุญท่ี วัดเชียงทอง เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระ
บางสรางข้ึนใน 

สมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช กอนที่จะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน และยังไดรับการ
อุปถัมภจาก เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนา กษัตริยสองพระองค
สุดทายของลาว บริเวณต้ังของวัดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกล
บริเวณท่ีแมน้ําคาน ไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” 
เปนหลังไมใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดต่ําลงมาก ซอนกันอยู 3 ช้ัน เปน
ศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางมีชอฟ�า ประกอบดวย 17 ชอ ซึ่งเปนท่ีสังเกตกันวา เปนวัดที่



 

 

พระมหากษัตริยสรางขึ้นจึงมี 17 ข้ัน สวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 ชอ เช่ือกันวาจะเก็บของมี
คาไวในน้ันดวย สวนหนาบัน หรือ ภาษาลาววา “โหง” เปนรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยูที่
ความสงบสงาสะอาดมีการวางผัง ออกแบบและบํารุงรักษาอยางดีเย่ียม 
   
 

...นําทานเที่ยวชม และทําบุญท่ี วัดโพนชัยชนะ
สงคราม  ดวยความที่ ช่ือ วัดมีความหมายที่ ดี  
กลาวกันวาในอดีต เปนประเพณีที่พระมหากษัตริย
แหงนครหลวงพระบาง และเหลาแมทัพนายกอง
ทั้งหลายตองมาทําพิธีนมัสการ พระองคหลวง(พระ
ประธาน) เพ่ือขอพรกอนจะออกไป รบทัพจับศึก 
ซ่ึงความเช่ือน้ียังสืบตอกันมาถึงปจจุบัน ชาว หลวงพระบางจึงมักไปทําบุญและขอพร
จากพระประธาน ในวัดแหงน้ีอยูเปนประจํา 
 ...นําทานสักการะ พระธาตุพูสี ที่ต้ังอยูบนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมือง
หลวงพระบาง   นักทองเที่ยวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไมไดข้ึนไปก็เหมือนมาไม

ถึงหลวงพระบาง สองขางทาง ข้ึนพระธาตุรมร่ืนและหอมอบอวลไปดวยดงดอก
จําปาลาวหลากสีสัน(ชวง กพ.-มีค.) มองจากยอด พูสีคือภาพพานอรามาของราชธานี
เกาแกริมแมน้ําโขง ลอมรอบดวยทิวเขาสลับซับซอนสมกับนาม วา บานผา เมืองภูอู
อารยะธรรมลานชาง ชมพระอาทิตยอัสดง และตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง  ซ่ึงเบ้ือง
ลางจะมองเห็นพิพิธภัณฑ โดยมีแมน้ําโขงเปนฉากหลัง และอีกดานหน่ึงจะเห็นน้ําคานท่ี
ไหล มาบรรจบกับแมน้ําโขง 

นําทานเท่ียวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนทบารซา เปนถนนคนเดินตอนเย็นต้ังแต
เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง ชาวบานผานม แมแตชาว
หลวง พระบางเองก็จะนําสินคาพ้ืนเมือง ไมวาจะเปนผาปก ผาทอมือ ผานุง ผาซ่ิน เคร่ืองเงิน 
เคร่ืองไม สินคามากมายถูกวางอยูบนถนนและริมทางเดินต้ังแตหนาพระราชวังจนสุดหัวถนน 
อิสระตาม อัธยาศัย 

  



 

 

รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
....นําทานเขาที่พัก WONGWIJIT หรือเทียบเทา 

   
วันที่สองของการเดินทาง (2)     หลวงพระบาง 
05:30  ...นําทาน ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเชาชาวหลวงพระ

บางทุกบานจะ พากันออกมาน่ังรอตัก
บาตรพระสงฆท่ีเรียง แถวเดินมาตาม
ถนนเปนรอยๆ รูป ซึ่งเปน ภาพยาม
เชาท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง  โดย
สะทอนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและ
 ความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมีตอพุทธ
 ศาสนาที่ หย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง 

  ขาวเหนียวพรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ทานละ100 บาท ไมรวมอยูใน
คาบริการทัวร 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  ...จากน้ันนําทานเที่ยวชม ตลาดเชาหลวงพระบาง สัมผัสกับวิถีชีวิต พอคา แมคา

ชาวบาน ท่ีนํา สินคาพ้ืนเมือง มากมายมาวางขาย 
อิสระถายรูป ชมเมือง ตามอัธยาศัย หลังจากน้ันพบกันที่จุดนัดหมาย   

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  ...สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินหลวงพระบาง 
13.05 น. ...นําทานเดินทางสู นครเวียงจันทน โดยสายการบินลาว แอรไลน เที่ยวบินท่ี 

QV102 
13.50 น. ...เดินทางถึง สนามบินวัตไต ...หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
  ไกดทองถ่ินรอรับคณะที่สนามบินวัตไต โดยชูป�าย 
   ...จากน้ันนําทานชม ประตูชัย ซ่ึงเปนสัญลักษณของชัยชนะและอธิปไตยของลาว 

อิสระใหทานได ชมและถายรูปตามอัธยาศัย 
  ...นําทานมัสการ พระธาตุหลวง ซ่ึงเปนสัญลักษณของเมืองเวียงจันทน ชมศิลปะ

แบบลานชาง และถายรูปเลือกชมของพ้ืนเมืองที่แมคาชาวลาวนํามาจําหนาย 
16.30 น.  ...สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินวัตไต  
18.40 น.   เดินทางกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินลาว แอรไลน เที่ยวบินที่ QV445 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
19.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 



 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ   
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ 
อัตราคาบริการ   

 กําหนดวันเดินทาง  ผูใหญพักหองละ 2 
ทาน พักเด่ียว จายเพ่ิม  

04 - 05 พฤษภาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
11 - 12 พฤษภาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
18 - 19 พฤษภาคม 2562        
Long   weekend     9,988.-บาท 

1,500.-บาท 

19 - 20 พฤษภาคม 2562        
Long   weekend     9,988.-บาท 

1,500.-บาท 

25 - 26 พฤษภาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
01 - 02 มิถุนายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
08 - 09 มิถุนายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
15 - 16 มิถุนายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
22 - 23 มิถุนายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
29 - 30 มิถุนายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
06 - 07 กรกฎาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
13 - 14 กรกฎาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
20 - 21 กรกฎาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
27 - 28 กรกฎาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
03 - 04 สิงหาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
10 - 11 สิงหาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
11 - 12 สิงหาคม 2562     Long   
weekend     9,988.-บาท 

1,500.-บาท 

17 - 18 สิงหาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
24 - 25 สิงหาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
31 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
07 - 08 กันยายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
14 - 15 กันยายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 



 

 

21 - 22 กันยายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
28 - 29 กันยายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 

 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-เวียงจันทน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว 

แอรไลน(QV) 
 รถตูปรับอากาศนําทานทองเที่ยวตลอดรายการ 
 ที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ 
 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามที่ระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมการทองเที่ยวประเทศลาว ตามท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 มัคคุเทศกทองถ่ิน พูดภาษาไทย ดูแลทานตลอดการเดินทาง 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของ

กรมธรรม บริษัทไทยประกันภัย 
 

อัตราคาบริการไมรวม  
 อาหารและเคร่ืองด่ืม และ คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกเหนือจากท่ีรายการรายการระบุ

ไว 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 ธรรมเนียมวีซา สําหรับลูกคาตางชาติ ท่ีไมใชคนไทย 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 600 บาท 
 ขาวเหนียวพรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ท่ีเมืองหลวงพระบาง 100 บาทตอทาน 

 
หมายเหตุ  
1. อัตราคาบริการเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เปล่ียนแปลง เล่ือนวันเดินทางได และ/หรือ ขอคืนเงินคาทัวร คาจองทัวร 
2. กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมต่ํากวา 8 ทานข้ึนไป /ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และมี
ไกดทองถ่ินรอรับที่สนามบินหลวงพระบาง กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได บริษัทฯ จะแจง
ใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอัตราคาบริการ เน่ืองจาก คาภาษี เซอรชารทน้ํามันสาย
การบินปรับข้ึน และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปล่ียน  
4. กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทฯกอน
ทําการจอง มิฉะน้ันบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน  
5. สายการบินมีนโยบายใน จํากัดน้ําหนักทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน 
20 กิโลกรัม ทานตองชําระคาน้ําหนักสวนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียก
เก็บ 
6. เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ที่เหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 
6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกันอยางนอย 2 หนา  
 
เง่ือนไขการจองทัวร   
- การจองทัวร ชําระทานละ 2,000 บาท พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุการใชงาน
ไมต่ํากวา 6 เดือน 
  นับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกันอยางนอย 2 หนา 
- คาทัวรท่ีเหลือ ชําระกอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทาน
งดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน เน่ืองจากรายการทัวรแบบเหมาเหมา
จาย 
หมายเหตุ  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 8 ทาน 
2 .ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
6. กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเง่ือนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระ
คาบริการ ท้ังน้ีเพ่ือเปนประโยชนแกตัวทานและสมาชิกเอง และเม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจา
หรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ 
ในบริษัท ฯ กําหนด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. การขับรถในลาว จํากัดความเร็ว ไมเกิน 60-80 กมตอช่ัวโมง (แลวแตพ้ืนท่ี) 
13. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
14. ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนที่อยูเหนือการควบคุมของ
เจาหนาท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ ฯลฯ
ซ่ึงอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่กําหนด และ/หรือตารางเวลาบินของ
สายการบินที่ใชในเที่ยวบินน้ันๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาท่ีกําหนด โดยคาใชจายเพ่ิมเติมท่ี



 

 

เกิดข้ึนจากท้ังทางตรงและทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา
จากอุบัติเหตุตางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทางเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมือง อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธ
ในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิกเปนสําคัญ 


