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นั่งรถไฟความเร็วสูง มรดกโลกหลวงพระบาง ล่องเรือถ  า้ตึ่ง 
วังเวียง ล่องเรือแม่น  า้ซอง เวียงจันทน์  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง      กรกฎำคม - สิงหำคม  2565        
วันแรก  2565 
     กรุงเทพฯ –  อุดรธำนี – หนองคำย - สปปลำว เวียงจันทน์ – หลวงพระบำง 

05.00 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 1  
เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรบั 

07.00 น.  เหินฟ้าสู่จงัหวดัอุดรธานี  เที่ยวบินที่ WE002 
08.05 น. ถึงสนามบินอุดรธานี หลังรบัสัมภาระ น าท่านเดินทางสู่หนองคาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) 
 น าคณะข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่  1 ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เข้านครหลวงเวียงจนัทน์   
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

สร้างขึน้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อญัเชิญมาจาก
เชียงใหม่ ปัจจุบนัเป็นหอพิพิธภณัฑ์รวบรวมศิลปะโบราณ วตัถุล า้

VIP หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน 
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ค่า  น าท่านชมอนุสำวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกบัฝรัง่เศสเข้าด้วยกนั   
อย่างงดงามและกลมกลืน   จากนัน้น าท่านกราบไหว้พระธำตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองของลาว  

15.00 น.  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 
16.00 น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบำง ด้วยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ … 

( ใช้เวลาเดินทาง1.50 ชม.) 
18.00 น. ถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง   น าท่านสู่ภตัตาคาร 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัหลวงพระบาง  Avani+ Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
วันท่ีสอง 2565 
                    หลวงพระบำง – ตลำดเช้ำ– พิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง– วัดใหม่สุวันนะพูมำรำม 
                    – วัดเชียงทอง–  วัดวิชุนรำช – พระธำตุหมำกโม– ล่องน ำ้โขงสู่ถ ำ้ติ่ง  –พระธำตุพูสี    

05.30 น.   ตื่นเช้ากนัซกัหน่อยร่วมท ำบุญ-ตักบำตรข้ำวเหนียวกบัชาวหลวง
พระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพรบางทุกบ้านจะพากนัอ  อกมานัง่รอตกั
บาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพ
ยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง  โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของ
สังคมอนัสงบสุขและความเล่ือม ใสศรทัธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยัง่
รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวล้านช้าง (ตกับาตรข้าวเหนียวและ
อาหารแห้ง) จากนัน้เที่ยวชมตลำดเช้ำเมืองหลวงพระบาง สัมผัสกบั
วิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่น าสินค้าพืน้เมืองมากมายมาวางขาย 
เลือกซือ้อิสระตามอธัยาศยั 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซึ่งเป็นที่

ประทบัของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดย
สถาปนิกชาวฝรัง่เศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์เม่ือปี 
ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) น าท่านกรำบไหว้พระบำง พระพุทธรูปปาง
ห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนกั 54 กิโลกรมั กล่าวกนัว่าท าด้วยทองค า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง
หลวงพระบาง เดิมเมืองนีช้ื่อเมืองขวา แล้วเปล่ียนมาเป็น เชียงดง 
เชียงทอง ตามล าดบั ชม วัดใหม่สุวันนะพูมำรำม (Mai 

Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกบั
พระราชวงัหลวง สร้างในสมยัพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อ
สัน้ๆว่า วดัใหม่ วดันีเ้คยเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั นบัเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของ
ลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบนัใช้เป็นโรงเรียนปริยตัิธรรม 
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  ชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวดัหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึน้  และได้รบัการอุปถมัภ์จากเจ้า
มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วฒันามากเป็นพิเศษ 
บริเวณที่ต ัง้ของวดัอยู่ตอนหวัโค้งของแผ่นดินที่แม่น า้คานมาบรรจบ
กนักบัแม่น า้โขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวดัอยู่ที่
ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบ ารุงรกัษาอย่าง
ดีเย่ียม ชมวัดวิชุนรำช (Visounnarath Temple) สร้างขึน้ในสมยั
พระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึน้เพื่อ เป็นที่ประดิษฐานพระ
บาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุ
ดอกบวัใหญ่ วดันีมี้พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่า
คร่ึง ท าให้ชาวลาวเรียกกนัว่า พระธำตุหมำกโม เป็นทรงโอคว ่า ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรศัมีแบบ
เปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทยั  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่บ้ำนช่ำงไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศยัอยู่ริม

แม่น า้โขง มีอาชีพในการหมกัสาโทและต้มเหล้าโรงจ าหน่าย  และยงั
เป็นแหล่งรวมสินค้าพืน้เมืองจ าพวกผ้าทอลวดลายสวยงาม
มากมายวางจ าหน่าย แล้วน าท่านลงเรือล่องน ำ้โขงสู่ถ ำ้ติ่ง  ชมวิว
ทิวทศัน์และวิถีชีวิตสองฝ่ังแม่น า้โขง ถึงถ ำ้ติ่งซึ่งเป็นถ า้อยู่บนหน้าผาริมแม่น า้โขง เดิมเคยมีพระพุทธรูป
ทอง เงิน นาก ปัจจุบนัเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จ านวนนบัพ ันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 

17.00 น. จากนัน้น าท่านไปสักการะพระธำตุพูสี   ที่ต ัง้อยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  
ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึน้ไปบูชาพระธาตุ ถ้า
ไม่ได้ขึน้ไปบูชาก็เหมือน  มาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึน้
พระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสัน   
มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น า้
โขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซบัซ้อนสมกบันามว่า บ้านผา เมืองภูอู
อารยะธรรมล้าน  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองที่ ตลำดมืด หรือ ตลำด
ไนท์บำร์ซำ(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตัง้แต่เวลา 5 
โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง 
ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะน าสินค้าพืน้เมือง 
ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริม
ทางเดินต ัง้แต่หน้าพระราชวงัจนสุดหวัถนน  

พกัหลวงพระบาง  Avani+ Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
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วันท่ีสำม         2565 
                   น ำ้ตกตำดกวำงสี  – สถำนีรถไฟหลวงพระบำง – น่ังรถไฟควำมเร็วสูง –  วังเวียง 
                   – ถ ำ้จัง – ล่องเรือแม่น ำ้ซอง 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น.  ชม น ำ้ตกตำดกวำงสี  น า้ตกที่งดงามที่สุดในหลวงพระบาง มี

ทัง้หมด 4 ชัน้ มีความสูงโดยรวมประมาณ 75 เมตร เป็นน า้ตกหินปูน 
น า้ในน า้ตกจึงมีสีเขียวมรกตดูสวยงาม  อิสระให้ได้ถ่ายรูปอย่าง
เพลิดเพลิน  จากนัน้น าท่านกลับตวัเมืองหลวงพระบาง 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง 

13.25 น. เดินทางสู่  วังเวียง ด้วยรถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ EMU C81 
 อิสระพกัผ่อนบนรถไฟ 
14.23 น. ถึง วังเวียง เมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตวั

เมืองต ัง้อยู่ริมแม่น า้ซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน า้
กว้างสลับกบัเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง   ได้ฉายา
ว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลำว” 
น าท่านถ่ายรูปกบัสะพานส้ม สะพานข้ามแม่น า้ซอง สู่ ถ ำ้จัง ถ า้ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของวงัเวียง  
ภายในถ า้จะได้สัมผัสกบัหินงอกหินย้อยต่างๆ ที่สวยงาม และจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวแม่น า้ซอง กบั
ทุ่งนาสีเขียวของเมืองวงัเวียงได้ 

 
 
 

 
 
น าท่านล่องเรือหางยาว ชมแม่น า้ซอง 
OPTION TOUR :  ขึน้บอลลูนชมวิววงัเวียง ในราคา 90USD/ท่าน  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัวงัเวียง  Amari Vang Vieng หรือเทียบเท่า ระดบั 4ดาว 

 
วันท่ีส่ี      2565 
                 บลูลำกูน – วังเวียง –เวียงจันทน์  – หนองคำย – สนำมบินอุดรธำนี  –  สนำมบินสุวรรณภูมิ  

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าท่านแวะพกัผ่อนหย่อนใจที่  บลูลำกูน  สระน า้จืดสีมรกตเดิม
เกิดขึน้ตามธรรมชาติและมีการขุดเพิ่มเติมขึน้มาภายหลังท าให้วงั
เวียงมีบลูลากูนกระจายตวัอยู่หลายมุมเมือง สาเหตุที่สระมีสี
มรกตเป็นเพราะน า้ที่ผุดขึน้มาจากบาดาลมีแหล่งก าเนิดจจาก
ภูเขาหินปูนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตท าให้น า้ตกตะกอนเหลือเพียง
ความใสบนผิวน า้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย โดยรถตู้ปรบัอากาศน าท่านสู่นครหลวงเวียงจันทร์ ( ระยะทาง 130 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชม.)  
15.00 เดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  น าท่านช้อปปิง้ร้ำนสินค้ำปลอดภำษี 

  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝ่ังลาว-ไทย สู่ จังหวัดหนองคำย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จังหวัด

อุดรธำนี ( ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชม.) 
17.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
18.00 น. น าท่านเช็คอินโหลดสัมภาระ  
19.45น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE009 

20.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

6 | GRAND TOUR & TRADE CO.,LTD.       HOTLINE : 086-340 1100  l  086-3402200        LINE : @grandtour 

อัตรำค่ำบริกำร  อุดรธำนี เวียงจันทน์ หลวงพระบำง วังเวียง 4วัน3คืน WE 

กรกฎำคม- สิงหำคม  2565 8 ท่ำน/ตู้ พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ ( พักห้องละ2ท่ำน) 23,800 บำท/ท่ำน 6,800 บำท 

กรณีบนเคร่ืองต้องกำรน่ัง 3แถว แรก เพิ่มท่ำนละ  

ทัง้ล ำมีเพยีง 12 ที่นั่ ง 
4,500 บำท 

เดินทำงจ ำนวน 15ท่ำน ขึน้ไปมีหัวหน้ำทัวร์จำกกรุงเทพฯ 
 

ค่ำบริกำรนีร้วม    ค่าต ัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ- อุดรธานี-กรุงเทพฯ นน 20กก. 
  ค่าที่พกัโรงแรม 3คืน 

   ค่ารถทศันาจรท้องถ่ิน 
   ค่าอาหารตามระบุในรายการ   

  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ  
  ค่ามคัคุเทศก์ท้องถ่ิน พูดไทย 
  ค่าประกนัอุบตัิเหตุทุกที่น ัง่ๆ และสุขภาพ เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
  ค่าธรรมเนียมผ่านแดน 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เป็นต้น.      
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที่ยว   ( ถ้ามี ) 
   ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวส าหรบัชาวต่างชาติ 
   ค่าตรวจ ATK  และ RT-PCR  กรณีมีการเรียกตรวจจากประเทศต้นทางและปลายทาง 
   ค่าทิปมคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัร์ แล้วแต่สินน า้ใจท่าน 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

- ส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง ( มีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันเดินทำง )  

- หลักฐำนกำรฉีดวัคซีนจำกแอปหมอพร้อม 

2. การยกเลิก 
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  54 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึน้  

 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 12-54 วนั ยึดค่ามดัจ าเต็มจ านวน 

2.2 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 24 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 211 % ของราคาทวัร์ 
  


