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HP141 หนองคาย หลวงพระบาง วังเวียง 
เมืองมรดกโลก มนต์เสนห่์เมอืงลาว หนองคาย-เวียงจันทน-์วังเวียง-หลวงพระบาง-พิพิธภณัฑ์หอแกว้ 

ประตูชัย-พระราชวังหลวง-วัดเชียงทอง – ถ ้าติ่ง - บ้านสร้างไห-น ้าตกกวางส-ีตลาดม้ง 
 

 
 
 
 
 
 
ก้าหนดการเดนิทาง:   วันที่ 19-24 ก.พ. / 2-7 เม.ย. / 12-17 เม.ย. / 4-9 พ.ค. / 18-22 พ.ค. / 15-20 ก.ค. / 10-15 ส.ค.  

วันที่ 20-25 ต.ค. / 1-6 ธ.ค. / 8-13 ธ.ค. 59 / 30-4 ม.ค. 60 
วันแรก  กรุงเทพ – หนองคาย 

17.00 น.  คณะพร้อมกัน บริเวณสวนลุมฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ 
18.00 น. พร้อมออกเดิน ทางสู่จังหวัดหนองคาย (บริการอาหารกล่อง, มื้อที่1 บนรถ) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สอง เวียงจันทร์ – วังเวียง – ถ ้าจัง 

06.00  น. อรุณรุ่งยามเช้า ต้อนรับท่านด้วยอาหารเช้า (มื้อที่2) หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
08.00  น. น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ ต้อนรับท่านเข้าสู่ประเทศลาว เมืองดอกจ าปา แผ่นดินล้านช้าง 

จากนั้น เข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตขณะอัญเชิญมาจากล้านนา มานาน
กว่า 200 ปี จากนั้นจึงถูกกองทัพสยามชิงกลับไป ออกเดินทางไปถ่ายรูป อนุสาวรีย์ประตูชัย (รันเวย์แนวตั้ง) สัญลักษณ์อัน
โดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ เป็นศิลปะซึ่งผสมผสานระหว่างลวดลายลาวและฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน แวะแหกตาสามัคคี 
(ถ่ายรูปหมู่) ไว้เป็นที่ระลึกที่ องค์พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและงดงามที่สุดในโลก ถือเป็น
ปูชนียะสถานที่ส าคัญและเป็นมิ่งขวัญของประชาชนลาว 

11.30 น. บริการอาหารกลางวัน( มื้อที่ 3) ณ ภัตตาคารในเมืองเวียงจันทน์ หลังอาหาร น าท่านมุ่งสู่ทางเหนือ  
สู่เมืองวังเวียงที่ได้สมญานามว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองลาว” เดินทางไปชม ถ ้าจัง ถ้ าที่สวยงามที่สุดในเมืองวังเวียงภายใน
บริเวณถ้ าท่านจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็นฉ่ าเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตาต่างๆ เช่น เจ้าแม่
กวนอิม หรือ ช้างเอราวัณ และ อีกมากมายสุดแต่จะจินตนาการ ชาววังเวียงเชื่อกันว่าเป็นถ้ าศักดิ์สิทธิ์ หากใครท าส่ิง ไม่ดีไม่
งามภายในถ้ าจะเกิดอาการจังงัง มือเท้าหงิกงอเหมือนเป็นง่อย อันเป็นที่มาของชื่อถ้ า   

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังอาหาร น าท่านเดินทางเช้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมทวีสุข (หรือเทียบเท่า) หรือท่องราตรีชมเมือง
วังเวียงยามค่ าตามอัธยาศัย 

วันที่สาม วังเวียง – หลวงพระบาง – พระธาตุหมากโม – วัดวิชุนธิ์ – ตลาดม้ง 

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร  
เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามสองข้างทาง 
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12.00 น. บริการอาหารอาหารกลางวนั (มื้อที่ 6) ที่กิ่วกะจ า หลังอาหารพร้อมออกเดินทางกันต่อถงึมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น า

ท่านถึงหลวงพระบางน าท่านเข้าชม พระธาตุหมากโม และ พิพิธภัณฑ์วัดวิชุนธ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมากว่า 400 ปี จากนั้นน า
ท่านขึ้นเขาพูสี ชม วัดพูสี และ ทัศนียภาพยามอาทิตย์อัสดงอันงดงาม ของเมืองมรดกโลกในบรรยากาศสุดคลาสสิค หลังจาก
ลงจากเขาพูสีพาท่านชมภาพแกะสลักที่ วัดใหม่สุวันนะพูมาราม ผลงานของ เพียตัน ช่างฝีมืออันดับหน่ึงประจ าราชวงศ์ลาว 

18.00 น. ได้เวลาเปิดท าการของ ตลาดม้ง (ตลาดแม้ว) น าคณะเดินชมสินค้าที่ชนเผ่าม้งน ามาวางขาย ทั้งอาหาร และ ผลไม้พื้นเมือง 
พร้อมบริการข้าวแลง หรือ อาหารค่ า (มื้อที่7) ณ ห้องอาหาร สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมนิวดารา
เพชร (หรือเทียบเท่า) 

วันที่สี่  ตักบาตรพระ 200 รูป – หลวงพระบางซิตี  – วังเก่าเจ้าชีวิต – ถ ้าติ่ง – วัดเชียงทอง – น ้าตาดกวงสี 

06.00น. น าท่านและคณะ ตักบาตร ในตัวเมืองหลวงพระบางซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางโดยทุกๆเช้าจะมีพระสงฆ์ 
และ เณรจ านวนมากกว่า 200 รูปเดินรับบิณฑบาต เป็นแถวยาวสุดลูกหูลูกตา  

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่8) ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นน าท่านเข้าชม พระราชวังเก่าเจ้าศรีสว่างวงศ์ (วังเก่าเจ้าชีวิต) น า
ท่านชมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นรูปวิถีชีวิตของชาวลาว รูปหล่อทองเหลือง เครื่องทรง
ของเจ้ามหาชีวิตองค์อื่น ๆ ซึ่งล้วนหล่อมาจากประเทศฝรั่งเศส และ ชมท้องพระโรงที่จัดเตรียมพระราชพิธีราชาภิเษก จากนั้น
ชม หอพระบาง เชิญสักการะพระพุทธรูปทองค าคู่บ้าน คู่เมืองลาวปางประทานอภัยทั้งสองหัตถ์หรือเรียกอีกชื่อว่าปางห้าม
สมุทร จากนั้นลงเรือมุ่งสู่ ถ ้าติ่ง พบกับความสวยงาม และ ลึกลับของถ้ าในสมัยโบราณชาวลาวใช้เป็นสถานที่สักการะ ผีฟ้า 
เทวดา ผาติ่ง จนถึงสมัยพระเจ้าโพธิสารราช ได้ใช้ถ้ าติ่งเป็นพุทธสถาน น าท่านล่องเรือกลับ บ้านสร้างไห หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อใน
เรื่องการผลิตเหล้าข้าวเหนียว ชมการสาธิตการต้มเหล้าของชาวบ้าน และ เลือกซื้อของที่ระลึกอื่นๆได้ตามชอบใจ  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่9) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ วัดเชียงทอง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงพระ
บาง น าชมโรงเก็บราชรถ ที่มีลวดลายสลักไม้ปิดทองวิจิตรสวยงาม ยิ่งนักเปรียบได้กับอัญมณีทางด้านสถาปัตยกรรม สร้าง
สมัยพระเจ้าไชยเชษฐา กลางหลังคาจะมีช่อฟ้าอยู่ถึง 17 ยอด เพื่อเป็นการบอกว่าวัดนี้กษัตริย์เป็นผู้สร้าง ออกเดินทางไปชม 
น ้าตกตาดกวงสี ให้ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับสายน้ าที่เย็นฉ่ าแวดล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ จนสมควรแก่เวลาเดินทาง
กลับหลวงพระบาง  

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร น าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมนิวดาราเพชร (หรือ
เทียบเท่า) 

วันที่ห้า  หลวงพระบาง – หนองคาย      

07.00น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 11) หลังอาหาร เก็บสัมภาระ พร้อมออกเดินทางกลับสู่เมือง 
  เวียงจันทร์ 
12.00น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 12) ณ ร้านอาหารท่ีวังเวียง หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมอืงเวียงจันทน์ น าท่านผ่านพิธีตรวจคน

คนเข้าเมือง พร้อมแวะช้อปปิ้ง ณ ร้านค้าปลอดภาษี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า เช่น สุรา บุหรี่ ไวน์ และน้ าหอม เป็นต้น จากนั้น 
เดินทางกลับจังหวัดหนองคาย 

19.00  น.          บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 13) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร 
วันที่หก  กรุงเทพ 

05.00 น.         เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความสุข และ ความประทับใจไม่รู้ลืม 
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อัตราค่าบริการ 

 
อัตรานี้รวม 

 ค่าที่พัก 3 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้อง )  

 ค่ารถบัสปรับอากาศ (ฝ่ังไทย) / ค่ารถบัสปรับอากาศ (ฝ่ังลาว) 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม)์ 

 ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ 

 ค่ามคัคุเทศกใ์นการน าเที่ยวและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย – ลาว  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ  

 ค่าเครื่องดืม่และขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง 
 
อัตราดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าวีซ่า (กรณีผู้เดนิทางไม่ได้ถือพาสปอรต์ไทย) 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น คา่โทรศัพท์ ค่าซกัรดี ค่าเครื่องดืม่พิเศษและค่าอาหาร  

 ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %(ในกรณตี้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
 
 
 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็ก 1 ท่าน พักกับ 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพักกับ 
ผู้ใหญ่2 ท่าน 

เด็กไมม่ีเตยีงพักกับ 
ผู้ใหญ่2 ท่าน 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วันมาฆบชูา………...…..19-24 ก.พ. 59 
วันจกัรี..............................2-7 เม.ย. 59 
วันฉตัรมงคล.....................4-9 พ.ค. 59 
วันวิสาขบชูา..................18-22 พ.ค. 59 
วันอาสาฬหบูชา.............15-20 ก.ค. 59 
วันแม่.............................10-15 ส.ค. 59 
วันปิยะ...........................20-25 ต.ค. 59 
วันพอ่.................................1-6 ธ.ค. 59 
วันรัฐธรรมนูญ.................8-13 ธ.ค. 59 

 
 
 
 
 

9,900 

 
 
 
 
 

9,900 

 
 
 
 
 

8,900 

 
 
 
 
 

8,400 

 
 
 
 
 

3,000 

วันสงกรานต์.................12-17 เม.ย. 59 
วันขึ นปีใหม่.....................30-4 ม.ค. 60 

 
10,900 

 
10,900 

 
9,900 

 
9,400 

 
3,000 
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การส้ารองทีน่ั่ง 

- วางมดัจ าทา่นละ 3,000 บาท โดย โอนเงนิสด ผ่านบัญชีตามรายละเอยีดดา้นล่าง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 15 วัน     
   พร้อม แฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อท าประกันการเดินทาง 
- ในกรณีท าจองภายใน 14 วัน กอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคา่บริการทัวร์เตม็จ านวน 

ขั นตอนการยกเลิกทัวร์              
1.ยกเลิกทวัร์ภายใน 45 วันท าการก่อนการเดินทาง  บริษัทฯยึดเงินมดัจ าทั้งหมด  
 **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขตัฤกษ์ วันหยุด Long Weekend ** 
2.ยกเลิกทวัร์ภายใน 30 – 15 วันท าการก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ยึดเงินมัดจ าทัง้หมด  
3.ยกเลิกทวัร์ภายใน 14 วันท าการก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยดึเงนิค่าทัวร์ทัง้หมด 
4.การไม่มาช้าระเงินตามก้าหนดนัดหมาย   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์และยึดเงินคา่ทัวร์ทัง้หมด 

เอกสารเดินทาง **(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)** 
หนังสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากการจองสมบูรณแ์ล้ว  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อก้าหนดการยกเลิกทัวร์ 

หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีสายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง  

 (ไม่นับวันเสาร-์อาทติย์) หากเกนิกา้หนดดังกล่าว ถือว่าทา่นสละสิทธิ์ 
หมายเหต ุ

 ในกรณทีี่ลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทกุครั ง มิฉะนั นทางบริษทัจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  

 บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการโดยค านงึถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอยา่ง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การชุมนุมประทว้ง  

 กรณีเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออก ด้วยเหตุผลใดกต็าม ถือเปน็เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและ
ความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตา่งประเทศ  และจากการ
ปรับขึ้นค่าน้ ามันของสายการบิน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดนิทางไปพร้อมคณะ แล้วทา่นงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

** ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มกีารจองต่้ากว่า 40 ท่าน*** 


