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LFD08 ออนซอน ลาว เด.้. เวียงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง 4วนั3คนื 
 

เวยีงจนัทน ์ อิ"มบุญไหว้พระขอพรที" พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ 

วงัเวยีง เช็คอิน บลูลากูน อ่างสวรรค์ พูผาจําปาลาว สะพานสีฟ7า หลวงพระบาง  ตักบาตรข้าวเหนียว นํ8าตกตาดกวางสี  

พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี  วัดวิชุลราช วัดเชียงทอง JOMA Café ตลาดมืดหลวงพระบาง  

พิเศษ!! เปDดประสบการณน์ั"งรถไฟฟ7าความเรว็สูง วงัเวยีง-หลวงพระบาง 

บนิตรงสู่เวยีงจนัทน ์บนิกลบัจากหลวงพระบาง  เดินทางโดยสายการบิน AirAsia (FD) 

 นํ8าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื"อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

วันที" โปรแกรมทอ่งเที"ยว เช้า เที"ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง  FD1040 DMK-VTE 12.05-13.15 

– ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต – เวียงจันทน์ – พระธาตุ
หลวง – ประตูชัย – วัดสีเมือง – วังเวียง 

  � โรงแรม ศรีสมบัติพลาซ่า 3* 
หรือระดับใกล้เคียง 

2 
บลูลากูน -   สะพานสีฟ7า - สถานีรถไฟความเรว็สูงวงัเวียง 
- หลวงพระบาง                                � � � โรงแรม Manoluck hotel 

3*หรือระดับใกล้เคียง 

3 

ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า -  ร้านกาแฟประชานิยม – 
นํ8าตกตาดกวางสี - นํ8าตกตาดแก้ว – คาเฟfสวนพูนสุข - 
วัดวิชุลราช – ตลาดมืดหลวงพระบาง 

� �  โรงแรม Manoluck hotel 
3*หรือระดับใกล้เคียง 

4 

วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - 
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – คาเฟf Joma Bakery –  ท่า
อากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง FD1031 LQP-DMK 
16.30-17.55 – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

� �   



 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปm  

(บาท) 

พักเดี"ยว / เดินทาง

ท่านเดียว เพิ"ม (บาท) 

ที"นั"ง หมายเหตุ  

06-09 เมษายน 66 16,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปm 
ราคา 4,000 บาท) 

 

4,500 

16  

13-16 เมษายน 66 19,888 16  

14-17 เมษายน 66 19,888 16  

20-23 เมษายน 66 15,888 16  

27-30 เมษายน 66 16,888 16  

04-07 พฤษภาคม 66 16,888 16  

18-21 พฤษภาคม 66 15,888 16  

25-28 พฤษภาคม 66 15,888 16  

02-05 มิถนุายน 66 16,888 16  

08-11 มิถุนายน 66 15,888 16  

15-18 มิถุนายน 66 15,888 16  

22-25 มิถนุายน 66 15,888 16  

29 มิถนุายน – 02 กรกฎาคม 66 15,888 16  

06-09 กรกฎาคม 66 15,888 16  

13-16 กรกฎาคม 66 15,888 16  

27-30 กรกฎาคม 66 16,888 16  

11-14 สิงหาคม 66 16,888 16  

31 สิงหาคม – 03 กนัยายน 66 14,888 16  

07-10 กันยายน 66 15,888 16  

14-17 กันยายน 66 15,888 16  

21-24 กันยายน 66 15,888 16  

28 กันยายน – 01 ตุลาคม 66 15,888 16  

05-08 ตุลาคม 66 16,888 16  

12-15 ตุลาคม 66 17,888 16  

19-22 ตุลาคม 66 16,888 16  

20-23 ตุลาคม 66 17,888 16  

26-29 ตุลาคม 66 16,888 16  



� FLIGHT 
 DEPARTURE FD1040   DMK-VTE 12.05-13.15 
 RETURN FD1031  LQP-DMK 16.30-17.55 
 

 
 

 

09.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั8น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน Air  

  Asia โดยมีเจ้าหน้าที"บริษัทฯคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร  

12.05 น.   นําท่านเดินทางสู่ เวียงจันทน์ ประเทศลาว โดย สายการบิน Air Asia เที"ยวบินที" FD1040 นําท่านผ่านขั8นตอน 

  การตรวจคนเข้าเมือง  

13.15 น.     เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทน์ ประเทศลาว นําท่านสู่ขั8นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถิ"นที"ลาวเท่ากับประเทศไทย) 

 จากนั8นนําทุกท่านสู่ เวียงจันทน์  ชมความสวยงามของ พระธาตุ

หลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเปyนปูชนียสถานอันสําคัญ

ยิ"งแห่งเวียงจันทน์ และเปyนศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั"ว

ประเทศ ตามตํานานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้าง

นับพันปmเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏ

ความเกี"ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝ|" งขวาแม่นํ8า

โขงอย่างแยกไม่ออก สถานที"นี8ถือได้ว่าเปyน สัญลักษณ์สําคัญ

อย่างของประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตูไซ เปyนอนุสรณ์สถาน

ตั8งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจ

กลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปm พ.ศ. 2500 ถึงปm พ.ศ. 

2511 เพื"อเปyนการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื"อประกาศเอกราชจาก

ประเทศฝรั"งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นําสัตว์ใน

ตํานานตามความเชื"อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค 

เปyนต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง จากนั8น

พาทุกท่านไป ขอเงนิทองที" วัดสีเมือง เปyนพระอารามหลวง ตั8งอยู่

บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเปyน 1 ใน ศรี 5 

ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัย

โบราณ เกี"ยวข้องกับการทําพิธีสําคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น 

การราชาภิเษกขึ8นครองราชย์ จะต้องนํานํ8าพุทธมนต์จาก วัด 5 

ศรี ทั8งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูป

ประดิษฐานอยู่เปyนจํานวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ"งที"

ชํารุดไปแล้ว บางส่วนตั8งประดิษฐานอยู่ ซึ"งพระพุทธรูปที"วัดแห่ง

นี8เปyนที"เชื"อกันว่ามีความศักดิ�สิทธิ�เปyนอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอ

พรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรื"องเงินทองและโชค

ลาภ จากนั8นเดินทางสู่ วังเวียง ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่ง

เมืองลาว เปyนเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย 

ตัวเมืองตั8งอยู่ริมแม่นํ8าซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็น

สายนํ8ากว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเปyนฉากหลัง หากมีเวลาแนะนาํทา่นเดนิเลน่ ถนนคนเดินวังเวียง โดย

สองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย แนะนําให้ท่านได้ลองชิมโรตีที"เปDดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปD8 งชุด

พื8นเมือง กระเป�า มากมาย  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื8อที"1)    
ที"พัก : โรงแรม ศรีสมบัติพลาซ่า 3* หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื"อโรงแรมที"ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นเดินทาง) 

 วันที"หนึ"ง       ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต – เวียงจนัทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วัดสีเมือง –  

 วังเวียง             � อาหาร  เย็น      



 

 

เช้า           � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื8อที"2)  

พาทุกท่านไปชมสถานที"ท่องเที"ยวชื"อดังของเมือง บูลลากูน สระเขียวมรกต ที"เที"ยวยอดฮิตของนักท่องเที"ยวที"ต้องแวะ

เวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั8นมี ถํ8าปูคํา (ไม่รวมค่าขึ8นชมถํ8า) ชมหินงอกหินย้อย มี

พระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถํ8ามืดไม่มีไฟฟ7า รวมถึงเข้าไปดูปูคํา มีระยะทางขึ8นถํ8าประมาณ 80 เมตร เปyนทางลาด

ชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการขึ8นถํ8าปูคํา คนลาวเชื"อกันว่าคนที"เข้าไปภายในถํ8าปูคําแล้วเห็นปูคําถือว่าโชคดี หรือมี

บุญ ปูคํา ตัวโตเต็มที"จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเปyนตัวน้อย กระดองจะเปyนสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
เที"ยง    �รับระทานอาหารเที"ยง (มื8อที"3)  

 แวะถา่ยภาพกบัจดุเชค็อนิวงัเวยีง สะพานสีฟ7า (ไมร่วมค่าขึ8นสะพาน) อีกหนึ"งมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวน

สีฟ7า ทอดข้ามแม่นํ8าซอง นักทอ่งเที"ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมววิและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี8กนั นําท่านเดินทางสู่ 

สถานีรถไฟความเรว็สูงวงัเวียง  เพื"อเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั"วโมง จะช่วยประหยัดเวลาใน

การเดินทางได้เปyนอย่างมาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง **กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ�น ไม่

สามารถนําท่านใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ เนื%องจากตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุด หรือเหตุผลด้านอื%นๆ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ0นําท่านเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื8อที"4) 
  ที"พัก : โรงแรม Manoluck hotel / Pakhongthong villa หรือระดับใกล้เคียง  

  (ชื"อโรงแรมที"ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 

 

 

 

 

วันที"สอง         บลูลากูน -   สะพานสีฟ7า - สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง                               � อาหาร เช้า, เที"ยง, เย็น  
  



 
 
 

 

เช้า           � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื8อที"5)  

พาทุกทา่นไปทาํกจิกรรมยามเชา้ การตักบาตรข้าวเหนียวที"หลวงพระบาง ถือว่าเปyนอีกหนึ"งประเพณีการตักบาตรที"ถูกให้

ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที"หลวงพระบาง ชื"อก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตร

เพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากที"พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เปyนสัญญาณบอกให้

ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันอาหารแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกครั8งนึง (ราคาไม่รวมคา่

ของตักบาตร) อิสระทกุทา่นเดินเล่น ตลาดเช้า โดยของที"ขายจะเปyนอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนมต่างๆ 

สามารถซื8อเปyนของฝากได้เช่นกัน หากมีเวลาแนะนําท่านเดินเล่นสู่อีกหนึ"งจุดเช็คอิน ร้านกาแฟประชานิยม ร้านตั8งอยู่ริม

แม่นํ8าโขง เปDดบริการตั8งแต่ ตี4 ร้านกาแฟโบราณ เมนูทางร้านมีหลากหลาย เช่น ขนมแป7งจี" ปาท่องโก๋ โจ๊กใส่ไข่พะโล้ 

กาแฟโบราณ ไข่ลวก เฝอ เปyนร้านดังของหลวงพระบาง (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื"องดื"ม) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

จากนั8นพาทุกท่านไปเที"ยวชม นํ8าตกตาดกวางสี นํ8าตกหินปูนที"สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของนํ8าตกแห่งนี8

คือสายนํ8าสีฟ7าเทอคว๊อยซ์ ซึ"งเกิดจากแร่ธาตุที"อยู่บริเวณนํ8าตก ไหลลดหลั"นลงมาทั8งหมด 4 ชั8น ท่ามกลางปfาไม้ร่มรื"น ทํา

ให้ที"นี"กลายเปyนนํ8าตกที"สวยที"สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียว สวยเกินคําบรรยายนํ8าตกสีฟ7าสวย ตัดกับสะพานสีแดง 

ถือเปyนจุดที"ใครๆก็ต่างมาถ่ายรูปกัน และบริเวณนํ8าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที"ซึ"งรวบรวมน้องหมีที"ถูกช่วยจาก

การค้าสัตว์ปfาและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนทําร้ายมามากมาย ซึ"งทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเปyน

อย่างดีและให้อยู่ในเขตพื8นที"ที"ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย ใกล้เคียงกันมี นํ8าตกตาดแก้ว 

เปyนร้านอาหารข้างล่างนํ8าตกที"สวยงามเช่นกันถือเปyนลําห้วยเดียวกันกับนํ8าตกตาดกวางสี 

เที"ยง    �รับระทานอาหารเที"ยง (มื8อที"6) ร้านตาดแก้ว บรรยากาศดีริมนํ8าตก 

จากนั8นพาทุกท่านเดินทางไปนั"งเล่นที" คาเฟfสวนพูนสุข (ไมร่วมค่าอาหารและค่าเครื"องดื"ม) ร้านกาแฟบรรยากาศสบายๆ 

ร้านตั8งอยุ่เส้นทางระหว่างตัวเมืองหลวงพระบางมานํ8าตกตาดกวางสี แวะดื"มดํ"าเก็บภาพบรรยากาศ สะพานทอดยาวผ่าน

ทุ่งนา  อาหารอร่อย  กาแฟรสชาติดี  ขนมเค้กบอกได้เลยว่าอร่อยคุ้มค่าคุม้ราคา อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

วันที"สาม        ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า -  ร้านกาแฟประชานิยม – นํ8าตกตาดกวางสี - นํ8าตกตาดแก้ว – คาเฟfสวนพูนสุข - 

          วัดวิชุลราช – ตลาดมืดหลวงพระบาง                   � อาหาร เช้า, เที"ยง  



 จากนั8นพาทุกท่านชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) เปyนวัดเก่าแก่ที"สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเมื"อ 
พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยตั8งชื"อวัดตามพระนามของพระองค์ 
เมื"อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานที"วัดนี8 ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที" หอพระ
บาง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ถือเปyนพระพุทธรูปศักดิ�สิทธิ�คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนี8ยังเปyนที"
ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกคํา, พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญ
มาประดิษฐานที"กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ จากนั8นอิสระให้ทา่นพักผอ่นที" ตลาดมืดหลวงพระบาง 
ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการตั8งร้านรวงขายของเปyนแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะ
คล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปDดถนนให้ได้เปDดร้านกันอย่างเต็มที" สําหรับของที"วางขายจะออกเปyนของที"ระ ลึก
ต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเปyนของฝากได้เลย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เย็น � อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนํา ตลาดมืดหลวงพระบาง นั"งทานอาหาร ดื"มเบียร์ลาวราคาประหยัด ฟ|ง

เพลงเบาๆ บรรยากาศดี และมีอาหารหลากหลายนานาชาติเพื"อให้ท่านสามารถเลือกชิม 

  ที"พัก : โรงแรม Manoluck hotel / Pakhongthong villa หรือระดับใกล้เคียง  

  (ชื"อโรงแรมที"ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 

 

 

เช้า           � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื8อที"7)  

เช็คอนิจุดไฮไลท ์วัดเชียงทอง เปyนวัดที"สําคัญ และมีความงดงามที"สุดแห่งหนึ"งของลาว สร้างขึ8นในสมัยพระเจ้าไชย

เชษฐาธิราช วัดนี8ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เปyนดั"งอัญมณีแห่งสถาป|ตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และ

ยังคงซึ"งไว้ซึ"งรูปแบบของศิลปะล้านช้างที"สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซึ"งเปyนที"ตั8งของหอพระม่าน และหอพระ

พุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื8นเปyนสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เปyนเอกลักษณ์เปyนอีกมุมสวยที"ทุก

คนจะโพสต์ภาพโผล่หน้าออกจากช่องหน้าต่าง เห็นแล้วจําได้ทันทีเลยว่า ที"นี"คือ “หลวงพระบาง”  

วันที"สี"         วัดเชียงทอง – พระราชวงัหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – คาเฟf Joma Bakery –  

         ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง – ท่าอากาศยานดอนเมือง    � อาหาร เช้า, เที"ยง  



จากนั8น นําทุกท่านชม พระราชวัง หลวง พระบาง  เปyน

พระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที"นี"มี

สถาป|ตยกรรม ที"ง ดงาม มาก และตัว อาคารยัง มีการ

ผสมผสานของสถาป|ตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ป|จจุบัน

ที"นี"ได้กลายเปyนพิพิธภัณฑ์ที"สําคัญของเมือง นอกจากนี8 

ที"นี"ยังเปyนที"ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่

และคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย ขึ8นชม 

พระธาตุพูสี ตั8งอยู่บนยอดเขาที"มีความสูงราว 150 เมตร 

ตั8งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินขึ8นบันได 

328 ขั8น เพื"อชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของ

หลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซึ"งช่วงเวลา

ที"เหมาะมาชมพระธาตุ และวิวสวยที"สุดก็คือช่วง ที"พระ

อาทิตย์ตกดิน ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบาง จะมี

จุดถ่ายรูปที"ทุกคนชอบมาถ่ายกันโดยด้านหลังจะเปyนเมือง

หลวงพระบาง พาท่านชมอีกหนึ"งความสวยงามของ เมือง

หลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที"คนลาวเรียก

สั8นๆ ว่า วัดใหม่ เปyนวัดที"มีกําแพงหน้าอุโบสถสวยงามที"สุด 

กําแพงสีทองอร่ามนี8บอกเล่าเรื"องราวของพระเวชสันดร

ชาดกและรามเกียรติ�  ทํ าใ ห้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดู

ศักดิ�สิทธิ�ยิ"งขึ8น ตั8งแต่เดินขึ8นมาที"ระเบียงอุโบสถจนรอบบริเวณวัด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ8นในราวพุทธศตวรรษที" 20-

21 และได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์จึงทําให้มีการบูรณะและสร้างเพิ"มเติมหลายครั8ง จากนั8นนาํทกุทา่นแวะพักผอ่นที" คา

เฟf Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื"องดื"ม) ชื"อร้าน Joma มาจากชื"อหุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & Jocelyn 

Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเปyนชื"อซอยข้างร้านว่าซอยโจมา เปyนอาหารสไตล์ตะวันตก 

เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เครื"องดื"มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม สําหรับเบเกอรี" จะเน้นพวก

ขนมป|ง คุ้กกี8 และ เค้ก  

เที"ยง � รับประทานอาหารเที"ยง (มื8อที" 8) เฝอ ก๋วยเตี�ยวซึ"งลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระบาง ชอบ

เผ็ดก็กินกับพริกขึ8หนูจิ8มกะปD แกล้มกับผักสด  

 สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง 

16.30 น.    นําท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที"ยวบินที" FD1031 

17.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย 
 

****************************** 

► เอกสารที"ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสารใบรับรองที"ได้รับวัคซีนป7องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ข้อมูล ชื"อ-นามสกุล เลขพาสปอร์ต ภาษาอังกฤษ)หรือ 

International Vaccinated Certificate หรือ Vaccine Passport (เล่มเหลือง) ที"ออกโดยกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสุข 

(ขอจากแอปหมอพรอ้ม) 
 

►เงื"อนไขเข้าประเทศลาว 

แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 

►เมื"อเดินทางถึงประเทศลาว 
แสดงเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที"ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

 

 



เงื"อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั8งนี8จะต้องมีจํานวน 15 ท่านขึ8นไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที"มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื"อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ"ม (ในกรณีที"ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที"ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที"ของบริษัทฯ กอ่นทกุครั8ง มิฉะนั8นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ทา่นละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที"เหลือชําระ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั�วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเปyนต้องชําระค่า 

ทัวร์ส่วนที"เหลือตามที"บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั8น 

**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน 

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ"ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั8นทางบริษัทจะไม ่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เง ื"อนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั8งแต่ 30 วันขึ8นไป คนืเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายที"เกิดขึ8นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที"ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที"เกิดขึ8นจริง(ถ้าม)ี 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ คนืเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที"เกิดขึ8นจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที"เกิดขึ8นจรงิ เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื"องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเปyนอื"น  ๆ

 

อตัราคา่บรกิารนี8รวม   

(บรษัิท ดาํเนนิการให ้กรณยีกเลกิทั8งหมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึ"ง ไมส่ามารถรฟี|นดเ์ปyนเงนิหรอืการบรกิารอื"นๆได)้ 

1.  ค่าตั�วโดยสารเครื"องบินไป-กลับ ชั8นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  )ตั4วกรุ๊ปไม่

สามารถ Upgradeที%นั%งเป>นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั4วกรุ๊ปเท่านั�นไม่สามารถเลื%อนวันได้ ( 

2. ค่าที"พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที"ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวนัที"เข้าพักห้องโรงแรม ไมม่ีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปyนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มคี่าใช้จ่ายพักเดี"ยว

เพิ"ม) กรณีห้องพักในเมืองที"ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที"พักในเมืองใกล้เคียง

แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที"ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที"บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ8าหนักกระเป�าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื"อง 20 กิโลกรมั ถือขึ8นเครื"องได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเครื"องบินตามเงื"อนไขของแต่ละสายการบินที"มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย

ค่าปรับตามที"สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื"อนไขของบริษัทฯประกนัภัยที"

บริษัททําไว้ ทั8งนี8ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที"มีการตกลงไวก้ับบริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง

ทางการแพทย์ จากหนว่ยงานที"เกี"ยวข้อง ไมร่วมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั"งซื8อประกันสุขภาพเพิ"มได้จากบริษัท

ประกันทั"วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ8ามันตามรายการทัวร ์

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที"ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที"จ่าย 3% 

 

 



อตัราคา่บรกิารนี8ไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื"นๆ ที"นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื"องดื"ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปyนต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ8ามันที"สายการบินเรียกเก็บเพิ"มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื"องบนิ และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป�าที"โรงแรม 

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนํ8าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั8งหมดก่อนทําการจอง เพื"อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัทฯ และเมื"อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั8งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื"อนไข้อตกลง

ต่างๆ ทั8งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที"จะเลื"อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ8นในกรณีที"มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ"ม หากสายการบินมีการปรับขึ8นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี"ยนเที"ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื"องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ"งของผิดกฎหมาย ซึ"งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น หากเกิดสิ"งของสูญหาย อันเนื"องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ  

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที"ยวเอง  

6. เมื"อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั8งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื"อนไขข้อตกลงต่างๆ  

ทั8งหมด  

7.  รายการนี8เปyนเพียงข้อเสนอที"ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั8งหนึ"ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที"พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ"งอาจจะปรับเปลี"ยนตามที"ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื"องห้องพัก เปyนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที"เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี" / ปลอดบุหรี"ได้

โดยอาจจะขอเปลี"ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที"พัก ทั8งนี8ขึ8นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปyนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั8น  

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั8งสิ8นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั8น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื"องจากเปyนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที"ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปyนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที"ยว อันเนื"องมาจากการกระทําที"ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื"น ๆ  

 

 


