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           หลวงพระบาง-อุดมไซ-วงัเวียง-เวียงจนั4วนั3คืน (LC114)

 
วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพ-อุดรธานี-นครหลวงเวยีงจนั-วงัเวยีง  
เชา้  คณะพร้อมกนัท่ีอาคารผูโ้ดยสารสนามบินดอนเมืองก่อนเวลาบิน2ชัว่โมง พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย

อาํนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋า  เม่ือไดเ้วลานาํคณะออกเดินทางสู่จงัหวดัอุดรธานี โดย
สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินในการเดินทางท่านสามารถเลือกได2้เท่ียวบิน คือ เท่ียวบินท่ีDD088ไฟต0์5.55น.
หรือเท่ียวบินDD300ไฟต7์.50น. ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ60นาที 

    
 เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี นัง่รถตูV้IPเดินทางสู่จงัหวดัหนองคาย ทานเซ็ทอาหารกล่องบนรถ(ม้ือท่ี1) 

จากนั้นนาํท่านตรวจเช็คเอกสารทาํการขา้มด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว เม่ือขา้มแม่นํ้าโขงและผา่นการตรวจ
เอกสารเขา้ประเทศลาวเรียบร้อยแลว้ พาท่านเดินทางต่อเขา้สู่นครหลวงเวยีงจนัทน์ 

    
เช็คอินใจกลางเมืองหลวง ชมความงามของประตูชยั สัญลกัษณ์ของนครหลวงเวยีงจนั สัมผสัความงามของ
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะลาวกบัฝร่ังเศส ท่านสามารถหามุมถ่ายรูปไดท้ั้งทางดา้นหนา้ ทางดา้น
ภายในซุม้ประตู นอกจากน้ีท่านยงัสามารถข้ึนไปชั้นบนของประตูเพื่อชมววิและเกบ็ภาพมุมสูงไดอี้กดว้ยครับ 

     
เท่ียง ทาํความคุน้เคยกบัประเทศลาว(ม้ือท่ี2) นาํท่านไปทานอาหารทอ้งถ่ินท่ีร้านลาภปาก มีเมนูเดด็ๆทั้งกะยอท่ีมา

กบัเคร่ืองเคียง เม่ียงแจ่วกะปิท่ีเสริฟคู่กบัผกัสด ตม้ไก่ลาดเน้ือแน่นๆ ลาบปลาแม่นํ้าสุดแซบ 
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วนัท่ีหน่ึง  เท่ียวหลวงวงัเวยีง สนุกต่ืนเตน้ท่ีแม่นํ้าซอง  ถํ้านํ้าถ ํ้าชา้ง        
บ่าย  เขา้สักการะพระธาตุหลวงหรือพระเจดียโ์ลกะจุฬามณี ตาํนานกล่าววา่ หลงัจากสร้างพระธาตุพนม พระเจา้

จนัทบุรีประสิทธิศกัด์ิ ผูค้รองเวยีงจนัทน ์ไดท้าํพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองราชคฤหไ์วท่ี้น่ี  

     
จากนั้นนาํท่านออกจากจากนครหลวงเวียงจนัโดยทางด่วนลาว-จีนเขา้สู่เมืองวงัเวยีงใชเ้วลาเดินทาง1-2ชัว่โมง 
ตลอดสองขา้งทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของป่าไม ้หมู่บา้นและภูเขาหินปูนท่ีสวยงาม เม่ือถึงตวัเมืองวงัเวยีง 
นาํท่านเขา้โรงแรมท่ีพกัThavisouk RiversidesหรือVansana Vang Vieng Hotelหรือเทียบเท่า  

     
เดินทางไปสัมผสัความสนุกต่ืนเตน้ ขา้มแม่นํ้าซองเขา้สู่แนวเทือกเขาหินปูน ร่วมกิจกรรมไปนัง่ห่วงยางท่ีถํ้า
นํ้า ถํ้าลอดยาวมากกวา่สามสิบเมตร พาท่านนัง่ห่วงยางเขา้ไปในถํ้าตามทางของเส้นเชือก ระหวา่งทางท่านจะ
ไดช้มหินยอ้ยท่ีแวววาวเล่นแสงไฟ เหมือนเทวดาเอาเพชรพลอยมาประดบัตบแต่งไว ้  

เยน็  ทานอาหารคํ่าริมแม่นํ้าซอง(ม้ือท่ี3) เรามีอาหารใหท่้านเลือกสองสไตล ์คือหน่ึง ท่ีร้านริเวอร์ววิ ร้านอาหารช่ือ
ดงัของคนทอ้งถ่ิน ท่ีมีทั้งอาหารพื้นเมือง อาหารไทย อาหารฟิวชัน่อร่อยๆ ตวัเลือกท่ีสองคือ ร้านซ้ินดาดหรือ
หมูกระทะ ท่ีมีทีเดด็เป็นนํ้ าจ้ิมถัว่ไข่ตม้ มีรสชาติท่ีอร่อยมากเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของหมูกระทะแบบชาวลาว   

    
คํ่า เดินถนนคนเดิน ขอแนะนาํใหท่้านชิมขนมครก ท่ีมีความหอมของมะพร้าวอ่อนหรือชิมร้านโรตีพีนทับตัเตอร์

กมี็ท๊อปป้ิงมากมาย ท่านท่ีชอบแฟชัน่แฮนเมทกจ็ะมีร้านเส้ือผา้เก๋ๆในราคาท่ีไม่แพง จากนั้นนาํท่านกลบั
พกัผอ่น ส่วนท่านท่ีจะตะลุยราตรี มีร้านแนะนาํ เช่น ร้านริมนํ้าซอง ร้านฟังเพลงเบาๆหรือซากรุะบาร์ 
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วนัท่ีสอง เท่ียววงัเวยีง-หลวงพระบาง เปิดประสบการณ์นัง่รถไฟชมธรรมชาติเมืองลาว 
เชา้ เท่ียวเล่นยามเชา้ท่ีวงัเวยีง แวะตลาดนอ้ยชมสินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั ทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั(ม้ือท่ี4) 

ก่อนถึงเวลานดัหมาย ไกดท์อ้งถ่ินพาท่านเท่ียวชมและเกบ็ภาพท่ีระลึกกบัสะพานแขวนสีส้ม สถานท่ียอดฮิต
ในการเช็คอินของนกัท่องเท่ียว แลว้เขา้ชมถํ้าจงัถํ้าท่ีสวยท่ีสุดของวงัเวยีง คาํว่า "จงั " ภาษาทอ้งถ่ินหมายถึง 
หนาวเยน็จนตวัสั่น ส่วนอีกความหมายมาจากเร่ืองเล่าท่ีวา่ ในสมยัศตวรรษท่ี19 ถํ้าน้ีชาววงัเวยีงใชเ้ป็นท่ีหลบ
ซ่อนตวั จากการปลน้สะดมของทหารจีนฮ่อ คาํวา่ "จงั "ใน สถานการณ์นั้นกเ็ลยหมายถึง  " ความอดทน " 

    
นาํท่านเดินเขา้ชมภายในถํ้า ท่ีเป็นหอ้งโถงขนาดใหญ่ มีสะพาน มีหินงอกหินยอ้ยรูปร่างแปลกตา ใหท่้านได้
ลองจินตนาการวา่หินแต่ละกอ้นรูปร่างเหมือนกบัอะไรบา้ง เดินต่อไปตามไฟประดบัท่ีสวยงามในหอ้งยอ่ย
ต่างๆภายในถํ้า สัมผสัความเยน็สบายภายในถํ้าท่ีไม่ตอ้งติดแอร์ ยิง่เดินเขา้ไปลึกเขา้ไป ความเยน็ฉํ่ายิง่เพิ่มข้ึน 

    
จากนั้นนาํไปยงัสถานนีรถไฟวงัเวยีง สัมผสัประสบการณ์ใหม่กบัรถไฟสายแรกท่ีเช่ือมจีนกบัอาเซ่ียน มุ่งหนา้
เขา้สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ท่านจะไดส้ัมผสัววิทิวทศันท่ี์งดงาม ผา่นอุโมงคข์า้มแม่นํ้า ผา่นหมู่บา้นชม
ทุ่งนาป่าเขาท่ีสวยงามไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม ถ่ายรูปเกบ็ความประทบัใจไดต้ลอดระยะเวลาประมาณ60นาที  

      
 ถึงสถานนีหลวงพระบาง เมืองท่ีหลายคนหลงเสน่ห์ในวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย ถา้ท่านมาถูกช่วงเวลา ท่านจะไดเ้ขา้

ร่วมงานประเพณีท่ีมีจดัข้ึนตลอดทั้งปี นาํท่านเปล่ียนพาหนะจากรถไฟมาโดยสารรถตูV้IP เดินทางเขา้ตวัเมือง
หลวงพระบาง พาท่านนัง่รถรอบเมือง ชมอาคารบา้นเรือนเก่าๆของเมืองมรดกโลก ท่ีมีอยูม่ากมายทัว่ทั้งเมือง 
ชอบจุดไหนบอกไกดใ์หจ้อดรถ ถ่ายภาพไดต้ามชอบครับ  
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วนัท่ีสอง เท่ียวหลวงพระบาง เมืองท่ีเวลาหมุนชา้ลง    
เท่ียง  ใกลชิ้ดหลวงพระบางมากข้ึน พาท่านทานอาหารท่ีร้านดงัของคนทอ้งถ่ิน (ม้ือท่ี5)  หลงัจากอ่ิมอร่อยแลว้ ถา้

หากมีท่านไหนสนใจ อยากใส่ชุดพื้นเมืองเท่ียว ไกดจ์ะพาท่านแวะร้านผา้ซ่ินก่อนเขา้เช็คอินท่ีโรงแรมVilla 
Mahasok Hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านเขา้ท่ีพกั เปล่ียนอริยบทเกบ็สัมภาระ ทาํธุระส่วนตวัไดต้ามอธัยาศยั  

    
บ่าย ถึงเวลานดัหมายพาท่านเท่ียวยา่นเมืองเก่า เขา้ชมพระราชวงัเจา้มหาชีวติแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง ชมเคร่ืองใช้

ไมส้อย เคร่ืองราชบรรณาการท่ีชาวต่างต่างชาตินาํมาถวายพระมหากษตัริยใ์นสมยัก่อน  จากนั้นพาท่านเขา้
กราบขอพรพระบาง พระพุทธรูปปางหา้มสมุทร ศิลปะแบบบายน ท่ีมีตาํนานกล่าววา่ ไดมี้การบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพุทธเจา้ ไวใ้นองคพ์ระถึง5แห่ง คือ ท่ีคอ หนา้ผาก ท่ีเข่า สะดือและท่ีขอ้มือ  

    
นาํท่านเขา้ชมวดัเชียงทอง วดัหลวงประจาํราชวงศล์าวท่ีสมยัก่อนมีฐานะเป็นวดัประตูเมือง เพราะตั้งอยูใ่กล้
ท่าเทียบเรือ เป็นท่ีข้ึนลงเรือของขนุนาง เช้ือพระวงศ ์ รวมถึงชาวต่างชาติ ชมความงามของอุโบสถท่ีทัว่โลก
ยกยอ่งใหเ้ป็นเพชรยอดมงกฎุแห่งลา้นชา้ง เอกลกัษณ์ท่ีภาคภูมิใจของชาวหลวงพระบาง พาท่านชมลายคาํท่ี
วจิิตรบรรจง แต่ละภาพเล่าเร่ืองพุทธประวติัและตาํนานโบราณของหลวงพระบาง จากนั้นเดินไปดา้นหลงั ชม
โรงเกบ็ราชรถไมแ้กะสลกัปิดทองของเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์พระมหากษตัริยแ์ห่งเมืองหลวงพระบาง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
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วนัท่ีสอง เท่ียวหลวงพระบาง ตะลุยราตรีเท่ียวใหสุ้ด  
เยน็ ไกดน์าํท่านแวะพกัผอ่นลองชิมเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟและเบเกอร์ร่ี ท่ีร้านคาเฟ่ตช่ื์อดงัของหลวงพระบาง เช่น 

ร้านLe Banneton Café French Bakery (ค่าใชจ่้ายน้ีไม่อยูใ่นแพค็เกจ) จากนั้นพาท่านข้ึนภูสี เนินเขาใจกลาง
เมือง ทางท่ีข้ึนไปเราจะไดผ้า่นซุม้ดอกจาํปาอายนุบัร้อยปีท่ีข้ึนอยูเ่รียงรายสองขา้งทาง ภูสีหรือภูเขาของพระ
ฤษี เดิมช่ือวา่ ภูสรวง คร้ันเม่ือมีฤษีมาอาศยัอยู ่ชาวบา้นจึงเรียกวา่ภูสีมาจนถึงปัจจุบนั ในสมยัก่อนท่ีน่ีเป็นท่ี
ใชใ้นการย ํา่กลองบอกโมงยาม โดยจะตีกลองทุก1ชัว่โมงจากหอกลอง เพื่อบอกเวลาใหก้บัชาวเมือง หรือจะตี
เม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้นํ้าท่วม มีขา้ศกึศตัรูเขา้มาบุกรุก เม่ือมาถึงบนยอด ท่านจะมองเห็นเมือง
ไดแ้บบ360องศา มองเห็นนํ้าโขงท่ีทอดสุดยาวสายตา เห็นแม่นํ้าคานท่ีลอ้มรอบดว้ยบา้นเก่าๆ ท่ีน่ียงัเป็นจุด
ชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยท่ีสุด กล่าวกนัวา่ ถา้ไดม้าแลว้ไม่ไดข้ึ้นพูสี เท่ากบัวา่มาไม่ถึงหลวงพระบาง  

    
คํ่า ทานเม้ือเยน็กบัอีกหน่ึงร้านอร่อย บรรยากาศดีๆมีทั้งเพลงไทยและเพลงสากลไพเราะ ท่ีเล่นสดท่ีร้าน QQ 

Restaurant (ม้ือท่ี6) หลงัจากอ่ิมอร่อยกนัแลว้ พาท่านเดินเล่นถนนคนเดินและตลาดชนเผา่  ท่ีน่ีเร่ิมเปิดตั้งร้าน
กนัตั้งแต่5โมงเยน็ บริเวณหนา้พระราชวงัเก่าบนถนนศรีสวา่งวงศ ์ถนนคนเดินของท่ีน่ีเรียกภาษาลาวว่า ตลาด
มืด เป็นตลาดหตัถกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศลาว  

    
เลือกชมสินคา้ทอ้งถ่ิน เคร่ืองจกัรสานงานไมแ้กะสลกั ผา้ฝ้ายทอมือ ของท่ีระลึกของฝากท่ีน่าซ้ือมากมาย 
จากนั้นพาท่านเขา้ยงัตลาดชนเผา่ท่ีเตม็ไปดว้ยอาหารหลากหลาย ทั้งบุฟเฟ่ตซ์าวพนัอนัโด่งดงั ตาํหมากหุ่ง
แซบๆกบัป้ิงไก่ป้ิงปลาแม่นํ้า  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้พาท่านกลบัท่ีพกัหรือท่านไหนอยากท่องราตรีต่อ ขอ
แนะนาํร้านราตรีเมืองซวั ร้านอาหารก่ึงผบัแบบยอ้นยคุ ท่ีมีการเตน้บาสโลปท่ีสวยงาม 

http://laos-travel.blogspot.com/2013/08/blog-post_20.html
http://laos-travel.blogspot.com/2013/08/blog-post_20.html
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วนัท่ีสาม เท่ียวหลวงพระบาง สโลไลฟ์กบัเมืองมรดกโลก 
เชา้  รับแสงของวนัใหม่ นาํท่านร่วมตกับาตรท่ีบริเวณวดัมหาธาตุไปจนถึงหนา้วดัสีบุญเรือง การตกับาตรขา้ว

เหนียวในตอนเชา้ท่ีหลวงพระบาง ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ถือเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ียงัคงสืบทอดต่อเน่ืองกนัมายาวนาน โดยการตกับาตรขา้วเหนียวนั้น ชาวบา้นจะฟังเสียงกลองจาก
ทางวดั เป็นสัญญาณบอกใหเ้ตรียมตวัปูเส่ือรอ ตามริมทางเดินท่ีพระท่านจะบิณฑบาต สาํหรับการแต่งกาย
ผูห้ญิงจะนุ่งผา้ซ่ิน มีผา้เบ่ียงหรือผา้สไบพาดไหล่ ผูช้ายจะนุ่งกางเกงขายาวและมีผา้พาดเช่นกนั 

    
ต่อดว้ยเดินเท่ียวชมตลาดเชา้หลวงพระบาง ตลาดท่ีน่ีเปิดตั้งแต่ตี5ถึง10โมงเชา้ เป็นตลาดยอดนิยมของ
นกัท่องเท่ียว เพราะท่ีน่ีเตม็ไปดว้ยของกินของฝาก ของพื้นเมืองแปลกๆท่ีชาวบา้นมานัง่ขายกนัเอง ตั้งแต่ของ
มาจากป่า สมุนไพร ขนมโบราณ ผกัท่ีชาวบา้นปลูกเอง อาหารสดอาหารแหง้ เคร่ืองเทศแปลกๆ ถา้ใครชอบ
อาหารแบบทอ้งถ่ินตอ้งไม่พลาดของฝากข้ึนช่ือ สาหร่ายแผน่ปรุงรส เห็ดกระดา้ง ขนมข้ีหนู แจ่วบอง  

    
เชา้ ทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม(ม้ือท่ี7) จากนั้นพาท่านนัง่รถชมรอบเมืองหลวงพระบางอีกคร้ัง เพื่อเกบ็ภาพสวยๆ

ของเมืองมรดกโลก ก่อนจะนาํท่านเดินทางดว้ยรถไฟ ข้ึนเหนือไปยงัเมืองอุดมไซกนัครับ 

     
เท่ียง ถึงอุดมไซ แขวงท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสีเขียวชอุ่ม มีแม่นํ้าหลกัท่ีไหลผา่นหลายสาย ในสมยัก่อนจากหลวงพระ

บางมาท่ีน้ีตอ้งใชเ้วลาถึง5ชัว่โมงเพื่อมาถึงอุดมไซ แต่พอมีเส้นทางรถไฟ การเดินทางจากหลวงพระบางใช้
เวลาเพียง1ชัว่โมงเท่านั้นครับ  
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วนัท่ีสาม  อุดมไซ เท่ียวนํ้ากตั ยอละปา รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ      
เท่ียง ทานอาหารเท่ียง(ม้ือท่ี8)ท่ีร้านอาหารGreen Restaurant ร้านยอดนิยมในเมืองไซ เมืองเอกของแขวงอุดมไซ 
บ่าย  เดินทางไปสัมผสัธรรมชาติท่ีนํ้ากตั ยอละปา รีสอร์ทท่ีอยูท่่ามกลางผนืป่าหลายหม่ืนไร่ ท่ีน่ีเราจะพาท่าน

หมู่บา้นท่องเท่ียววถีิชีวติของชาวขมุ ท่านสามารถเช่าชุดเพื่อถ่ายรูปตามมุมต่างๆไดต้ามความชอบทั้งบา้นไม้
แบบดั้งเดิม ลาํธารท่ีมีนํ้าใสๆไหลอยูก่ลางหมู่บา้นหรือทอ้งนาท่ีลอ้มรอบดว้ยป่าเขา 

   
 จากนั้นไปนัง่รถซาฟารี ท่ีจะค่อยๆวิง่เขา้สู่ผนืป่าอนัอุดมสมบูรณ์ของประเทศลาว สนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ

ขา้มลาํธารดว้ยสะพานเชือก ก่อนจะเขา้สู่นํ้าตกตาดนํ้ากตั ท่ีมีความหมายวา่ นํ้าตกเยน็ ในภาษาของชาวขมุ 

    
 นอกจากกิจกรรมท่ีเราจดัเตรียมใหแ้ลว้ ท่านยงัสามารถเลือกกิจกรรมท่องเท่ียวไดอ้ยา่งอิสระ เช่น ข่ีจกัรยาน

ชมธรรมชาติ โหนสลิง11เส้นผา่นผนืป่า ชมบา้นตน้ไม ้ปีนหนา้ผา ข่ีชา้ง ขบัรถATVตะลุยป่า ข่ีมา้ จิบกาแฟ
บนเกา้อ้ีสลิงกลางลาํธาร นอนเล่นท่ีตาข่ายแมงมุม หยอ่นตวัจากเรือนยอดไม(้ค่าใชจ่้ายไม่อยูใ่นรายการทวัร์) 

         
เยน็ เตม็อ่ิมกบัธรรมชาติกนัแลว้ จากนั้นพาท่านเขา้เช็คอินท่ีโรงแรมCharming Lao Hotelหรือเทียบเท่า ในตวัเมือง

ไซ ทาํธระส่วนตวัตามอธัยาศยัก่อนไปรับประทานอาหาร 
คํ่า นาํท่านรับประทานอาหารท่ีร้านเฮือนคาํ(ม้ือท่ี9) ร้านอาหารบรรยากาศดีๆมีดนตรีสบายๆกบัอาหารสไตล์

พื้นเมืองและฟิวชัน่ อ่ิมอร่อยกนัแลว้พาท่านนัง่รถชมเมืองอุดมไซยามคํ่าคืน ก่อนเขา้พกัผอ่นท่ีโรงแรม 
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วนัท่ีส่ี  เท่ียวตลาดเมืองไซ ขอพรท่ีภูธาตุ ชมบา้นไตล้ือ      

เชา้  อรุณสวสัด์ิรับวนัใหม่ พาท่านเท่ียวเมืองชมตลาดบา้นหนองแมงดา ตลาดเชา้ท่ีเตม็ไปดว้ยของกินทอ้งถ่ิน ของ
ป่าตามฤดูกาล ผกัและสมุนไพรพื้นบา้น ท่ีน่ีเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งคนในเมืองกบัคนท่ี
อาศยัในผนืป่าหรือพื้นท่ีสูง ท่านสามารถเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

    
 นาํท่านข้ึนภูธาตุไชยมงคลรัตนะม่ิงเมือง กราบขอพรพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลางเมือง 

นอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นจุดชมววิ ท่ีสามารถเห็นบรรยากาศของเมืองไซไดอ้ยา่งชดัเจนแบบ360องศา จากนั้นพา
ท่านกลบัเขา้มารับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม(ม้ือท่ี10) 

    

 เสริมสิริมงคลพาท่านไปขอพระสิงคาํ หน่ึงในหา้พระพุทธรูปท่ีชาวลาวเคารพนบัถือท่ีสุด มีเร่ืองราวเล่าวา่ 
พระสิงคาํสร้างข้ึนราว พ.ศ.100 ท่ีเมืองลงักา ประเทศศรีลงักา ดว้ยความศกัด์ิสิทธ์ิจึงถูกอญัเชิญไปเมืองต่างๆ
มากมายก่อนจะมาอยูท่ี่เวียงจนั แลว้หายสาบสูญจนมาพบอีกคร้ัง พบวา่จมอยูใ่นแม่นํ้าพาก แขวงอุดมไซ 

    
  เดินทางไปท่ีเฮือนไตล้ือ โฮมสเตย ์ศูนยว์ฒันธรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชนเผา่ไตล้ือ ชมขา้วของเคร่ืองใช ้

วถีิชีวติความเป็นอยูแ่ละงานหตัถกรรมในบา้นไตล้ือโบราณ ท่ีแสนอบอุ่นรอคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว    
เท่ียง  ทานอาหารเท่ียงท่ีร้านทอ้งถ่ิน(ม้ือท่ี11)ก่อนจะไปท่ีสถานนีรถไฟเมืองไซ นาํท่านเดินทางชมบรรยากาศท่ี

แสนงดงาม ตามเส้นทางธรรมชาติจากอุดมไซ ผา่นหลวงพระบาง เมืองวงัเวยีง ปลายทางนครหลวงเวียงจนั 
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วนัท่ีส่ี  เท่ียวเวียงจนั เก็บภาพความประทบัใจและเดินทางกลบัโดยสวสัด์ิภาพ 
บ่าย เดินทางถึงนครหลวงเวียงจนั เปล่ียนพาหนะจากรถไฟเป็นรถตูV้IP ถา้มีเวลาเพียงพอนาํท่านเท่ียวต่อใน

สถานท่ีสาํคญัของนครหลวงเวยีงจนัตามเวลาท่ีเหมาะสม เช่น หอพระแกว้ สวนพระ เวยีงจนัเซนตเ์ตอร์ 

    
หอพระแกว้ถูกสร้างข้ึนตามรับสั่งของพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช หลงัยา้ยเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาท่ีเวยีง
จนั เพื่อใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระแกว้มรกต ท่ีไดอ้ญัเชิญมาจากนครเชียงใหม่ ต่อมาพระแกว้มรกตได้
ประดิษฐานท่ีน่ีเป็นเวลากวา่ 200 ปี จนกระทัง่กองทพัสยามเขา้มา เจา้พระยาจกัรีซ่ึงต่อมาคือรัชกาลท่ี1แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ จึงไดอ้ญัเชิญยา้ยพระแกว้มรกตจากนครหลวงเวียงจนัไปไวท่ี้กรุงธนบุรี(โปรแกรมเสริม
เม่ือมีเวลาในการท่องเท่ียว)  

     
อาํลานครหลวงเวยีงจนัเดินทางมาท่ีด่านลาวไทย  แวะช๊อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ก่อนขา้มแม่นํ้าโขงเขา้สู่
หนองคายเพื่อเดินทางต่อไปยงัสนามบินนานาชาติอุดรธานี นาํท่านทานอาหารเยน็ท่ีร้านในจงัหวดัอุดรธานี
(ม้ือท่ี12) เวลา19.00น.นัง่เคร่ืองกลบัมายงัสนามบินดอนเมืองดว้ยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ีDD309  
เจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกและส่งท่านกลบัภูมิลาํเนาโดยสวสัดิภาพพร้อมกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

      อตัราค่าบริการรวม  
-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพอุดรพร้อมคณะ ค่าภาษีสนามบิน 
-ค่ากระเป๋าสัมภาระ15kgตามท่ีสายการบินกาํหนด 
-ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
-ค่าโรงแรมท่ีพกัท่ีระบุในโปรแกรม พกัหอ้งละ2ท่าน 
-ค่าจา้งหวัหนา้ทวัร์ไทยและไกดท์อ้งถ่ิน  
-ค่ารถไฟ-ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่ีท่องท่ีท่องเท่ียวในโปรแกรม 
-ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆและกิจกรรมท่ีระบุอยูใ่นรายการ  
-ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละหน่ึงลา้นบาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 
         อตัราค่าบริการไม่รวม  
-ค่าตรวจATKท่ีลาวและค่าประกนัสุขภาพรักษาโควดิ(ราคาใกลเ้คียงกบัไทย รออพัเดทก่อนเดินทาง) 
-ค่าตรวจATKในประเทศไทย พร้อมเอกสารรับรองภาษาองักฤษประมาณ500บาท 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ค่าโทรศพัท ์ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมพิเศษ  
-ค่ารถรับส่งนอกสถานท่ี นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียวปกติ  
-ค่าทริปมคัคุเทศก ์คนขบัรถและหวัหนา้ทวัร์1,000บาทต่อท่าน 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3%  
    ท่ีพกัและอาหาร รบกวนทุกท่านแจง้ความประสงคต์ามท่ีท่านตอ้งการ  
-TWIN หอ้ง 2 เตียง -DOUBLE หอ้ง 1 เตียง ใหญ่ -SINGLE หอ้งเตียงเด่ียว -TRIPLE หอ้ง 2 เตียง +1 เตียงเสริม 
 ..หากไม่มีการระบุทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั  
..หากท่านใดตอ้งการอาหารแบบไหนเป็นพิเศษ กรุณาแจง้ก่อนเดินทาง7วนั เง่ือนไขการใหบ้ริการ  เท่ียวบิน ราคา
และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  
                                                               เอกสารประกอบการเดินทาง 
-เอกสารการตวจตรวจATKพร้อมใบรับรองแพทยเ์ป็นภาษาองักฤษ ก่อนบิน24ชัว่โมง 
-พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใชง้านไดอี้กไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
-หนงัสือยนืยนัการฉีดวคัซีนทุกยีห่อ้ทุกสูตรครบ2เขม็หรือพาสปอร์วคัซีนเป็นภาษาองักฤษ 
          การชาํระเงินและการจองทวัร์ 
-ชาํระเงินมดัจาํ8,000บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระ30วนัก่อนเดินทาง 
-ธนาคารไทยพานิชย ์เลขท่ีบญัชี407-9-06755-4 ช่ือบญัชี นาย สิริพงษ ์ทิพยส์ังวาลย ์
-ช่องทางการจอง ติดต่อบริษทั ไชยนารายณ์ โกลเบ้ิล จาํกดั ใบอนุญาตเลขท่ี21/01012 
-ไลนไ์อดี @chainarai เบอร์โทรศพัท ์063 5599 896 
-รายละเอียดการเขา้ประเทศลาวเพิ่มเติม บริษทัจะอพัเดทแจง้อีกคร้ังก่อนเดินทาง30วนั เพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ตรียมตวั 


