
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVN03 ละว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพรฯบะง 4 วัน 2 คืน 
เดินทะงโดยรถตู้ปรับอะกะศ VIP  

พิเศษ!! เปิดปรฯสบกะรณ์นั่งรถไฟฟะ๋ควะมเร็วสูง  
เวียงจันทน์ เช็คอินแลนด์มะร์คช่ือดังของละว พรฯธะตุหลวง ปรฯตูไซ วัดสีเมือง 
วังเวียง เก็บภะพควะมปรฯทับใจกับ บลูละกูน ถ ๊ะปูด ะ สฯพะนสีฟะ๋ Option tour! ล่องเรือแม่น ๊ะซอง 
หลวงพรฯบะง   เมืองมรดกโลก น ๊ะตกตะดกวะงสี น ๊ะตกตะดแก้ว พรฯระชวังหลวงพรฯบะง วัดวิชุลระช พรฯธะตุพู

สี ตักบะตรข้ะวเหนียวที่หลวงพรฯบะง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปป๊ิงตละดมืด  

วันเดินทะง 
 

ระคะผู้ใหญ่ 
(บะท) 

เด็ก 2-11 ป ึ 
(บะท) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(บะท) 

ที่นั่ง หมะยเหตุ 
เดินทะงโดย 

01-04 กันยะยน 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

08-11 กันยะยน 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 



 

 

 

 

17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมะย ปัํ มน ๊ะมันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนฯ เจ้ะหน้ะท่ีบริษัทฯให้กะรต้อนรับ ออกเดินทะงสู่ 
จ.หนองคะย 

 

 

06.00 น.   รับปรฯทะนอะหะรเช้ะท่ี ร้ะนทะนตฯวัน (มื๊อท่ี1)  
ตั๊งอยู่ ในเมืองหนองคะย เป็นร้ะนอะหะรเช้ะ
สไตล์เวียดนะม มีไข่กรฯทฯ ขนมปังยัดไส้ก๋วยจัํบ
ญวน น ๊ะชะ ชะเย็น กะแฟ รสชะติอร่อยแลฯเป็น
ร้ะนชื่อดังของจังหวัด จะกนั๊นน ะทุกท่ะนเดิน

15-18 กันยะยน 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

22-25 กันยะยน 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

29 กันยะยน –  
02 ตุละคม 65 

8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

06-09 ตุละคม 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

13-16 ตุละคม 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

20-23 ตุละคม 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

27-30 ตุละคม 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

03-06 พฤศจิกะยน 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

10-13 พฤศจิกะยน 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

24-27 พฤศจิกะยน 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

02-05 ธันวะคม 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

09-12 ธันวะคม 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

15-18 ธันวะคม 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

22-25 ธันวะคม 65 8,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

30 ธันวะคม 65 –  
02 มกระคม 66 

9,999 ไม่มีระคะเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

 วันท่ี 1           ปัํ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนฯ 

วันท่ี 2 หนองคะย-นครเวียงจันทน์-พรฯธะตุหลวง-ปรฯตูไซ-วัดสีเมือง-วังเวียง-บลูละกูน-ถ ๊ะปดู ะ-สฯพะนสีฟะ๋- Option tour
ล่องเรือชมแม่น ๊ะซอง-ถนนคนเดินวังเวียง                                                                                      อะหะร เช้ะ,เที่ยง,เย็น      



 

 

ผ่ะนข้ะมด่ะนตรวจคนเข้ะเมืองหนองคะย-
เวียงจันทน์ เดินทะงสู่ด่ะนสฯพะมิตรภะพไทย
ละว เ พ่ือเดินทะงเข้ะ สู่   นครเวียงจันทน์ 
ปรฯเทศละว ผ่ะนพิธีกะรตรวจคนเข้ะเมือง 
จะกนั๊นน ะทุกท่ะนเที่ยวชมควะมสวยงะมของ 
พรฯธะตุหลวง หรือ พรฯเจดีย์โลกฯจุฬะมณี 
นั บ เ ป็ น ปู ช นี ย สถ ะน อั นส ะ คัญ ย่ิ ง แห่ ง
เวียงจันทน์ แลฯเป็นศูนย์รวมใจของปรฯชะชน
ชะวละวทั่วปรฯเทศ ตะมต ะนะนกล่ะวว่ะพรฯ
ธะตุหลวงมีปรฯวัติกะรก่อสร้ะงนับพันปึ
เช่นเดียวกันพรฯธะตุพนมในปรฯเทศไทย แลฯประกฏควะมเกี่ยวพันกับปรฯวัติศะสตร์ของดินแดนทะงฝั่ ง
ขวะแม่น ๊ะโขงอย่ะงแยกไม่ออก สถะนท่ีน๊ีถือได้ว่ะเป็นสัญลักษณ์ส ะคัญอย่ะงของปรฯเทศละว ปรฯตูไซ หรือ 
ปรฯตูชัยเป็นอนุสรณ์สถะนตั๊งอยู่ท้ะยสุดทะงทิศตฯวันออกเฉียงเหนือของถนนล้ะนช้ะง ใจกละงนคร
เวียงจันทน์ ก่อสร้ะงในรฯหว่ะงปึ พ.ศ. 2500 ถืงปึ พ.ศ. 2511 เพ่ือเป็นกะรสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือปรฯกะศ
เอกระชจะกปรฯเทศฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปฯแบบล้ะนช้ะง น ะสัตว์ในต ะนะนตะมควะมเชื่อของศะสนะ
พุทธ เช่น กินรี แลฯพญะนะค เป็นต้น แลฯเทพเจ้ะในศะสนะพระหมณ์-ฮินดู มะตกแต่ง บริเวณโดยรอบมี
ละนจัดกะรแสดงน ๊ะพุปรฯกอบดนตรีแลฯสวนปฯตูไซ จะกนั๊นพะทุกท่ะนไปขอเงินทองที่ วัดสีเมือง หรือ วัด
ศรีเมือง เป็นพรฯอะระมหลวง ตั๊งอยู่บนถนนเชษฐะธิระช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 
ปรฯกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐะน สีบัวบะน ศรีหอม ในสมัยโบระณ เกี่ยวข้องกับกะรท ะพิธีส ะคัญของ
กษัตริย์โบระณ เช่น กะรระชะภิเษกขื๊นครองระชย์ จฯต้องน ะน ๊ะพุทธมนต์จะก วัด 5 ศรี ทั๊งหมดมะปรฯกอบ
พิธีพุทธะภิเษก ภะยในวัดมีพรฯพุทธรูปปรฯดิษฐะนอยู่เป็นจ ะนวนมะก แต่มีพรฯพุทธรูปอยู่องค์หนื่งที่ช ะรุด
ไปแล้ว บะงส่วนตั๊งปรฯดิษฐะนอยู่ ซื่งพรฯพุทธรูปท่ีวัดแห่งน๊ีเป็นท่ีเชื่อกันว่ะมีควะมศักดิํสิทธํิเป็นอย่ะงมะก 
ไม่ว่ะใครมะขอพรก็จฯสมดังใจ คนส่วนมะกมักมะขอพรเรื่องเงินทองแลฯโชคละภ  

เที่ยง     บริกะรอะหะรเที่ยง (มื๊อที่ 2)  
จะกนั๊นน ะท่ะนเดินทะงสู่ วังเวียง โดยทะง
มอเตอร์ใหม่ เดินทะงสู่เมืองเวียงจันทน์ พะทุก
ท่ะนไปชมสถะนที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนี๊นั๊น
ก็คือ บลูละกูน สรฯเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิต
ของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวฯเวียนมะสัมผัสควะม
สงบ โดยมีภูเขะล้อมรอบ ในบริเวณนั๊นมี ถ ๊ะปูด ะ 
ชมหินงอกหินย้อย มีพรฯพุทธรูปปะงนอน เพระฯ
ภะยในถ ๊ะมืดไม่มีไฟฟ๋ะ รวมถืงเข้ะไปดูปูค ะ มี
รฯยฯทะงขื๊นถ ๊ะปรฯมะณ 80 เมตร เป็นทะงละด
ชัน ใช้เวละปรฯมะณ 10 นะทีในกะรขื๊นถ ๊ะปูค ะ 
คนละวเชื่อกันว่ะคนท่ีเข้ะไปภะยในถ ๊ะปูค ะแล้วเห็นปูค ะถือว่ะโชคดี หรือมีบุญ ปูค ะ ตัวโตเต็มท่ีจฯมีสีเหลือง
ทอง แต่ถ้ะเป็นตัวน้อย กรฯดองจฯเป็นสีเขียว ขะจฯยะวมีสีส้มออกทอง จะกนั๊นพะทุกท่ะน ถ่ะยภะพกับ 



 

 

สฯพะนสีฟะ๋ อีกหนื่งมุมถ่ะยรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสฯพะนแขวนสีฟะ๋ ทอดข้ะมแม่น ๊ะซอง นักท่องเท่ียว
ส่วนมะกนิยมมะเดินชมวิวแลฯถ่ะยรูปสวยๆ บนสฯพะนแห่งนี๊กัน จะกนั๊นพะทุกท่ะน ล่องเรือชมแม่น ๊ะซอง 
(ไม่รวมค่ะบริกะรล่องเรือ) ชมธรรมชะติแลฯเก็บภะพบรรยะกะศที่มีโรงแรม ร้ะนอะหะร แลฯบ้ะนเรือนตลอด
สองข้ะงทะง แม่น ๊ะซองเป็นแม่น ๊ะสะยเล็กๆ ของปรฯเทศละวท่ีไหลผ่ะนเมืองวังเวียง ในแขวงเวียงจันทน์ มี
ควะมยะวปรฯมะณ 36 กิโลเมตร หะกท่ะนใดไม่ล่องเรือ สะมะรถเดินเล่นชมบรรยะกะศโดยรอบ แลฯบริเวณ
ใกล้กันมีร้ะนค้ะของพ๊ืนเมืองมะกมะย ซื่งเป็นสินค้ะระคะถูกเม่ือเทียบกับปรฯเทศไทยให้ได้ช้อปปิ๊ งเป็นของ
ฝะกที่รฯลืกอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น     บริกะรอะหะรเย็น (มื๊อที่ 3)  

จะกนั๊นอิสรฯให้ท่ะนเดินเล่นตะมอัธยะศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้ะงทะงจฯมีร้ะนค้ะแลฯร้ะนอะหะร
มะกมะย แนฯน ะให้ท่ะนได้ลองชิมโรตีท่ีเปดิเรียงกันหละยร้ะน แลฯช้อปปิ๊ งชุดพ๊ืนเมือง กรฯเปะ๋ มะกมะย 
ที่พัก : โรงแรม M&M / ภูอ่ะงค ะ / ศรีสมบัติ หรือรฯดับใกล้เคียง 
(ชื่อโรงแรมที่ท่ะนพักทะงบริษัทจฯแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5-7วันก่อนเดินทะง) 
 
 
 

เช้ะ   รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ (มื๊อที่ 4) 
จะกนั๊นน ะทุกท่ะนเดินทะงสู่ สถะนีรถไฟควะมเร็วสูง สถะนีวังเวียง น ะท่ะนนั่งรถไฟควะมเร็วสูง LCR เที่ยว 
C82 เวละ 08.52 – 09..48 สู่หลวงพรฯบะง เมืองมรดกโลก เดินทะงโดยรถไฟเที่ยว C82 กะรเดินทะงด้วย
รถไฟควะมเร็วสูงนี๊ จฯช่วยปรฯหยัดเวละในกะรเดินทะงได้มะก ให้ท่ะนได้ชมบรรยะกะศธรรมชะติตลอดสอง
ข้ะงทะงตั๊งแต่วังเวียงจนถืงหลวงพรฯบะง โดยใช้รฯยฯเวละปรฯมะณ 1 ชั่วโมง เดินทะงถืง หลวงพรฯบะง  
เมืองมรดกโลก เปน็เมืองที่น่ะเที่ยวมะกๆของปรฯเทศละว แม้จฯเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มะกนัก แต่ก็เปึ่ ยมไปด้วย
เสน่ห์ บรรยะกะศที่เงียบสงบเหมะฯกับกะรมะเดินเที่ยว ชมเมือง ชมศิลปฯวัฒนธรรม ธรรมชะติที่งดงะม 
วัดวะอะระม แม่น ๊ะโขง แลฯกล่ินอะยของปรฯวัติศะสตร์ พะทุกท่ะนเที่ยว น ๊ะตกตะดกวะงสี น ๊ะตกหินปูนท่ี
สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพรฯบะง จุดเด่นของน ๊ะตกแห่งน๊ีคือสะยน ๊ะสีฟะ๋เทอคว์อยซ์ ซื่งเกิดจะกแร่ธะตุท่ี
อยู่บริเวณน ๊ะตก ไหลลดหล่ันลงมะท๊ังหมด 4 ชั๊น ท่ะมกละงป่ะไม้ร่มร่ืน ท ะให้ท่ีน่ีกละยเป็นน ๊ะตกท่ีสวยท่ีสุด
ของหลวงพรฯบะงเลยทีเดียว แลฯบริเวณน ๊ะตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถะนที่ซื่งรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วย
จะกกะรค้ะสัตว์ป่ะแลฯกะรโดนล่ะ แต่ลฯตัวก็ต่ะงเคยได้รับบะดเจ็บจะกกะรโดนท ะร้ะยมะมะกมะย ซื่งทะง

วันท่ี 3 วังเวียง-นั่งรถไฟควะมเร็วสูง สู่หลวงพรฯบะง เมืองมรดกโลก-น ๊ะตกตะดกวะงสี- วัดวิชุลระช-พรฯระชวังหลวงพรฯ
บะง-พรฯธะตุพูสี-ตละดมืด                                                                                                                                    อะหะร เช้ะ,เที่ยง      



 

 

ศูนย์ก็ดูแลรักษะเป็นอย่ะงดีแลฯให้อยู่ในเขตพ๊ืนที่ที่ปลอดภัย สะมะรถไปชมแลฯถ่ะยรูปเจ้ะหมีได้ตะม
อัธยะศัย จะกน๊ัน น ะท่ะนไปชมน ๊ะตกท่ีสวยงะมอีกที น ๊ะตกตะดแก้ว พร้อมรับปรฯทะนม๊ือเท่ียงม๊ือพิเศษ 
ริมน ๊ะตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง    บริกะรอะหะรเที่ยง (มื๊อที่ 5) ร้ะนตะดแก้ว ร้ะนอะหะร บรรยะกะศดีริมน ๊ะตก ตะดแก้ว 



 

 

จะกนั๊นพะทุกท่ะนเดินทะงไปชมควะม
สวยงะมของ วัดวิชุลระช (หรือวัดวิชุน) 
เป็นวัดเก่ะแก่ที่สุดของเมืองหลวงพรฯบะง 
สร้ะงเมื่อ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พรฯเจ้ะวิ
ชุนระช (เจ้ะชีวิตวิชุนระช) แห่งอะณะจักร
ล้ะนช้ะง โดยตั๊งชื่อวัดตะมพรฯนะมของ
พรฯองค์ เมื่อสร้ะงเสร็จแล้วได้อัญเชิญ 
“พรฯบะง” จะกวัดมโนรมย์มะปรฯดิษฐะนที่
วัดนี๊ ก่อนจฯอัญเชิญไปปรฯดิษฐะนที่ หอ
พรฯบะง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชะติหลวงพรฯ
บะง ถือเป็นพรฯพุทธรูปศักดิํสิทธํิคู่บ้ะนคู่เมืองหลวงพรฯ
บะง วัดแห่งนี๊ยังเป็นที่ปรฯดิษฐะนพรฯพุทธรูปส ะคัญ
หละยองค์ อะทิ พรฯแซกค ะ, พรฯพุทธมหะมณีรัตนปฏิมะ
กร (พรฯแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมะปรฯดิษฐะนที่
กรุงเทพฯ, พรฯแก้วขะว จะก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ จะกนั๊นน ะ
ทุกท่ะนชม พรฯระชวังหลวงพรฯบะง เป็นพรฯระชวังเก่ะ
ของเจ้ะมหะชีวิตสะยหลวงพรฯบะง ที่นี่มีสถะปัตยกรรมที่
งดงะมมะก แลฯตัวอะคะรยังมีกะรผสมผสะนของ
สถะปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่ได้กละยเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ส ะคัญของเมือง นอกจะกนี๊  ที่นี่ยังเป็นที่
ปรฯดิษฐะนของ พรฯบะง พรฯพุทธรูปอันเก่ะแก่แลฯ
คู่บ้ะนคู่เมืองของเมืองหลวงพรฯบะงอีกด้วย พะทุกท่ะน
เที่ยวชม พรฯธะตุพูสี ตั๊งอยู่บนยอดเขะที่มีควะมสูงระว 
150 เมตร ตั๊งอยู่ใจกละงเมืองหลวง พรฯบะง สะมะรถเดิน
ขื๊นบันได 328 ขั๊นเพ่ือชมควะมสวยงะมของพรฯธะตุ แลฯชมวิวที่สวยๆ ของหลวงพรฯบะงได้แบบ 360 
องศะจะกด้ะนบน ซื่งช่วงเวละที่เหมะฯมะชมพรฯธะตุ แลฯวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พรฯอะทิตย์ตกดิน แสงแดด
จฯสะดส่องมะที่พรฯธะตุเปน็สีทองสวยอร่ะม แลฯยังได้ชมวิวพรฯอะทิตย์ตกในหลวงพรฯบะงอีกด้วย จะกนั๊น
อิสรฯให้ท่ะนพักผ่อนตะมอัธยะศัยที่ ตละดมืดหลวงพรฯบะง ช่วงหัวค ่ะท่ีด้ะนล่ะงของพรฯธะตุพูสี จฯมีกะร
ตั๊งร้ะนรวงขะยของเป็นแถวแนวยะวผ่ะนพรฯระชวังเก่ะไปจนถืงวงเวียน ลักษณฯคล้ะยๆกับถนนคนเดิน
บ้ะนเระ มีกะรปิดถนนให้ได้เปิดร้ะนกันอย่ะงเต็มที่ ส ะหรับของที่วะงขะยจฯออกเป็นของที่รฯลืกต่ะงๆ งะน
แฮนด์เมด งะนหัตถกรรม ไปจนผ้ะไหม มีสินค้ะหละกหละยแนว สะมะรถเป็นของฝะกจะกกะรมะเที่ยว
หลวงพรฯบะงได้เลย อิสรฯอะหะรเย็น ท่ะนสะมะรถมะเดินช้อปปิ๊ งท่ีตละดมืดแลฯยังลือกซื๊ออะหะรได้
มะกมะย เช่น อะหะรพ๊ืนเมืองละว สตรีทฟูด๋ แลฯอื่นๆ  
ที่พัก : โรงแรม  Sunway / My Laos  home หรือรฯดับใกล้เคียง 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่ะนพักทะงบริษัทจฯแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5-7วันก่อนเดินทะง) 
 

วันท่ี 4  เมืองหลวงพรฯบะง-ตักบะตรข้ะวเหนียว-วัดเชียงทอง- Joma bekery café – สถะนีรถไฟควะมเร็วสูงหลวง
พรฯบะง-เวียงจันทน์-สฯพะนมิตรภะพไทยละว-Duty free-หนองคะย ปรฯเทศไทย-กรุงเทพ                            อะหะร เช้ะ,เที่ยง  



 

 

 
 
ตละดเช้ะ โดยของที่ขะยจฯเป็นอะหะรสด อะหะรแห้ง อะหะรเช้ะ 
หรือขมต่ะงๆ ซื่งสะมะถซื๊อเป็นของฝะกได้เช่นกัน พะทุกท่ะนไปท ะ
กิจกรรมยะมเช้ะ กะรตักบะตรข้ะวเหนียวที่หลวงพรฯบะง (ไม่รวมค่ะ
ของตักบะตร) ถือว่ะเป็นอีกหนื่งปรฯเพณีกะรตักบะตรที่ถูกให้ควะม 
โดยกะรตักบะตรข้ะวเหนียวที่หลวงพรฯบะง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ะ ตัก
บะตรข้ะวเหนียว  ชะวหลวงพรฯบะงจฯใส่บะตรเพียงแค่ข้ะวเหนียว
อย่ะงเดียว นักท่องเที่ยวหละยท่ะนอะจจฯสงสัยว่ะแล้วพรฯจฯฉันแต่
ข้ะวเหนียวอย่ะงเดียวหรือ หลังจะกที่พรฯบิณฑบะตเสร็จกลับถืงวัด
พอพรฯท่ะนจฯฉันพรฯท่ะนจฯเคะฯเกระฯไม้ไผ่เป็นสัญญะณบอกให้
ชะวบ้ะนรู้ว่ะพรฯท่ะนจฯฉันแล้วชะวบ้ะนหลวงพรฯบะงก็จฯจัดอะหะร
กับข้ะวมะถวะยท่ะนอีกครั๊งนืง แลฯทุกท่ะยังสะมะรถเดินชมแลฯช้อป
ปิ๊ งท่ี ตละดเช้ะ โดยของที่ขะยจฯเป็นอะหะรสด อะหะรแห้ง อะหะรเช้ะ หรือขมต่ะงๆ ซื่งสะมะถซื๊อเป็นของ
ฝะกได้เช่นกัน  

เช้ะ            รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ (มื๊อที่ 6) ร้ะกะแฟปรฯชะนิยม 
พะท่ะนชมอีกหนื่งควะมสวยงะมของเมืองหลวงพรฯบะง วัดเชียงทอง เป็นวัดที่ส ะคัญ แลฯมีควะมงดงะม
ที่สุดแห่งหนื่งของละว สร้ะงขื๊นในสมัยพรฯเจ้ะไชยเชษฐะธิระช วัดนี๊ได้รับกะรยกย่องจะกนักโบระณคดีว่ะ 
เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถะปัตยกรรมละว ด้วยควะมงดงะม แลฯยังคงซื่งไว้ซื่งรูปแบบของศิลปฯล้ะนช้ะงที่
สมบูรณ์ ทะงด้ะนหลังของพรฯวิหะรซื่งเป็นที่ตั๊งของหอพรฯม่ะน แลฯหอพรฯพุทธไสยะสน์ ผนังด้ะนนอกทะ
พ๊ืนเป็นสีชมพูกุหละบ ตกแต่งดอกลวดละยสวยงะม เป็นเอกลักษณ์ เป็นอีกมุมสวยที่เห็นแล้วจ ะได้ทันที
เลยว่ะ ที่นี่คือ “หลวงพรฯบะง”  

 
 
 
 
 
 
 
 

จะกนั๊นน ะทุกท่ะนแวฯพักผ่อนที่ คะเฟ ่Joma Bakery (ไม่รวมค่ะอะหะรแลฯค่ะเครื่องดื่ม) ชื่อร้ะน Joma มะ
จะกชื่อหุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair แลฯ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนะดใช้
เรียกเป็นชื่อซอยข้ะงร้ะนว่ะซอยโจมะ เป็นอะหะรสไตล์ตฯวันตก เน้นฟะสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช 
พิซซ่ะ สลัด ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็นต่ะงๆ ไอศกรีม ส ะหรับเบเกอร่ี จฯเน้นพวกขนมปงั คุ้กกี๊ แลฯ เค้ก 

เที่ยง  บริกะรอะหะรเที่ยง (มื๊อที่ 7) เฝอ ก๋วยเตี๋ยวซื่งละวรับมะจะกเวียดนะม ทะนแบบครบสูตรแบบหลวงพรฯ
บะง ชอบเผ็ดก็กินกับพริกขื๊หนูจ๊ิมกฯป ิแกล้มกับผักสด 



 

 

บ่ะย น ะท่ะนเดินทะงสู่ สถะนีรถไฟควะมเร็วสูง หลวงพรฯบะง  น ะท่ะนนั่งรถไฟควะมเร็วสูง LCR เที่ยว C81  สู่
เมืองเวียงจันทน์ รฯยฯเวละปรฯมะณ 2 ชั่วโมง พะทุกท่ะนเดินทะงผ่ะนสฯพะนมิตรภะพไทยละว ช้อปปิ๊ ง 
Duty free ร้ะนของฝะก จะกนั๊นผ่ะนด่ะนตรวจคนเข้ะเมืองเพ่ือเดินทะงกลับสู่ จังหวัดหนองคะย ปรฯเทศ
ไทย แลฯเดินทะงกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภะพ  

 

 
 

► เอกสะรท่ีต้องท ะกะรเตรียมก่อนเดินทะง 
1. พะสปอร์ตตัวจริง (อะยุกะรใช้งะนต้องเหลือมะกกว่ะ 6 เดือน)  
2. เอกสะรใบรับรองท่ีได้รับวัคซีนปอ๋งกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กรฯทรวงสะธะรณสุข  (จะกแอปหมอพร้อม)  
3. เตรียมเอกสะรInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกรฯทรวงสะธะรณสุข (ขอจะกแอปหมอ
พร้อม) 
 
►เงื่อนไขเข้ะปรฯเทศละว 
แสดงเอกสะรฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 
 
►เมื่อเดินทะงถืงปรฯเทศละว 
แสดงเอกสะรต่ะงๆให้เจ้ะหน้ะที่ด่ะนตรวจคนเข้ะเมือง  
 
 
►เงื่อนไขเข้ะปรฯเทศไทย 
แสดงเอกสะรฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 
Thailand pass แลฯปรฯกันสุขภะพครอบคลุมโควิด19 วงเงิน 10,000 USD (ส ะหรับชะวต่ะงชะติ) 
 
อัตระบริกะรนี๊รวม 
 •ค่ะรถ ค่ะน ๊ะมัน แลฯค่ะบริกะรคนขับรถ  
 •ค่ะที่พัก 2คืน ห้องลฯ 2-3 ท่ะนตะมโรงแรมที่รฯบุไว้ในระยกะรหรือรฯดับเทียบเท่ะ 
 - กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทะงบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีรฯบุพักห้อง DBL มะแล้ว
ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะ กรณีห้องพัก 3 ท่ะน TRP อะจเปน็ เตียงเสริม หรือฟูก
ที่นอนเสริมขื๊นอยู่กับแบบท่ีพักของโรงแรมนั๊นๆ ชื่อโรงแรมท่ีท่ะนพักทะงบริษัทท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 
 •ค่ะอะหะรตะมที่รฯบุในโปรแกรม ค่ะเข้ะชม ตะมท่ีรฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ข้ะงต้น 
 •ค่ะธรรมเนียมเข้ะชมตะมระยกะรที่รฯบุส ะหรับนักท่องเที่ยวไทย 
 •ภะษีมูลค่ะเพ่ิม 7% 
 •เจ้ะหน้ะที่บริษัทฯ คอยอ ะนวยควะมสฯดวกตลอดกะรเดินทะง 
 •ค่ะปรฯกันอุบัติเหตุตะมกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บะท ค่ะรักษะพยะบะล ตะมเงื่อนไขของบริษัทฯปรฯกันภัยที่บริษัท
ท ะไว้ ท๊ังนี๊ย่อมอยู่ในข้อจ ะกัดที่มีกะรตกลงไว้กับบริษัทปรฯกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จแลฯเอกสะรรับรองทะงกะรแพทย์ จะก
หน่วยงะนท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมปรฯกันสุขภะพ ท่ะนสะมะรถส่ังซ๊ือปรฯกันสุขภะพเพ่ิมได้จะกบริษัทปรฯกันท่ัวไป 



 

 

 
อัตระนี๊ไม่รวม 
 •ค่ะมินิบะร์ในห้องพัก แลฯค่ะใช้จ่ะยส่วนตัว เช่น ค่ะโทรศัพท์ ค่ะซักรีด เปน็ต้น 
 •ค่ะใช้จ่ะยแลฯค่ะอะหะรที่นอกเหนือจะกระยกะรที่รฯบุ 
 •ค่ะปรฯกันภัยธรรมชะติ แลฯปรฯกันชีวิตส่วนตัว แลฯปรฯกันสุขภะพ 

•ค่ะอะหะรส ะหรับท่ะนท่ีทะนเจ มังสวิรัติ แลฯหรืออะหะรส ะหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องกะรทะนแยกจะก
เซตโต์ฯทัวร์จฯมีค่ะใช้จ่ะยเพ่ิมเติม 

 •ค่ะทิปไกด์แลฯคนขับรถ ท่ะนลฯ 600 บะท 
  
เงื่อนไขกะรจอง 
มัดจ ะท่ะนลฯ 4,000 บะท แลฯช ะรฯเงินค่ะทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทะงอย่ะงน้อย 20 วัน(กะรไม่ช ะรฯเงินค่ะมัดจ ะ หรือช ะรฯไม่
ครบ หรือเช็คธนะคะรถูกรฯงับกะรจ่ะยไม่ว่ะด้วยสะเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกะรจองหรือยกเลิกกะรเดินทะง)   
 
เงื่อนไขกะรยกเลิก 
 •ยกเลิกก่อนกะรเดินทะงตั๊งแต่ 30 วันขื๊นไป คืนเงินค่ะทัวร์โดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดขื๊นจริง 
 •ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 15-29 วัน ยืดเงิน 50% จะกยอดที่ลูกค้ะช ะรฯมะ แลฯเก็บค่ะใช้จ่ะยที่เกิดขื๊นจริง(ถ้ะมี) 
 •ยกเลิกก่อนกะรเดินทะงน้อยกว่ะ 15วัน ขอสงวนสิทธิํยืดเงินเต็มจ ะนวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควะมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ะทัวร์โดยหักค่ะใช้จ่ะยที่เกิดขื๊นจริง(ถ้ะมี) 
 *ค่ะใช้จ่ะยที่เกิดขื๊นจริง เช่น ค่ะมัดจ ะตั๋วเครื่องบิน โรงแรม แลฯค่ะใช้จ่ะยจ ะเปน็อื่นๆ 
หมะยเหตุ 

•กร์ุปคอนเฟร์ิมเดินทะงจฯต้องมีผู้เดินทะงขั๊นต ่ะ 9 ท่ะนต่อรถตู้ 
 •จ ะกัดสัมภะรฯจ ะนวน 1 ใบ ต่อ ท่ะน (ขนะดไม่เกินขนะด 22 น๊ิว แลฯ มีน ๊ะหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 
 •บริษัทฯ มีสิทธิํท่ีจฯเปลี่ยนแปลงระยลฯเอียดบะงปรฯกะรในทัวร์น๊ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อะจแก้ไขได้ 
 •บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ะเสียหะยในเหตุกะรณ์ที่เกิดจะกยะนพะหนฯ กะรยกเลิกเที่ยวบิน กะรล่ะช้ะของสะยกะรบิน ภัย
ธรรมชะติ กะรเมือง จละจล ปรฯท้วง ค ะส่ังของเจ้ะหน้ะที่รัฐ แลฯอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือกะรควบคุมของทะงบริษัท หรือค่ะใช่จ่ะย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขื๊นทะงตรง หรือทะงอ้อม เช่น กะรเจ็บปว่ย กะรถูกท ะร้ะย กะรสูญหะย ควะมล่ะช้ะ หรือจะกอุบัติเหตุต่ะงๆ 
 •มัคคุเทศก์ พนักงะน แลฯตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิํในกะรให้ค ะสัญญะใดๆ ท๊ังส๊ินแทน บริษัทฯนอกจะกมีเอกสะรลงนะม
โดยผู้มีอ ะนะจของบริษัทฯก ะกับเท่ะนั๊น 
 •ระคะดังกล่ะวข้ะงต้นสะมะรถเปลี่ยนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสม ท๊ังน๊ีขื๊นอยู่ตะมสภะวฯค่ะเงินบะทแลฯค่ะน ๊ะมันที่ไม่คงท่ี 
กะรปรับระคะค่ะโดยสะรของสะยกะรบิน เพ่ิมเติมจะกระคะท่ีก ะหนดไว้ 
 •เม่ือท่ะนออกเดินทะงไปกับคณฯแล้ว ท่ะนงดใช้บริกะรใดบริกะรหน่ืง หรือไม่เดินทะงพร้อมคณฯ ถือว่ะท่ะนสลฯสิทธิํ ไม่
สะมะรถเรียกร้องค่ะบริกะรคืนได้ ไม่ว่ะกรณีใดๆ ท๊ังส๊ิน 
 


