
   

รายละเอียดการท่องเทียว 
 

  

16.  น. ทุกท่านพรอ้มกนัทีจุดนัดพบ จากนันนําท่านเดินทางสู่จงัหวดัหนองคาย โดยรถบสัปรบัอากาศ  ชนั 
  บริการอาหารเย็นที รา้นอาหารลมเยน็ อตุรดติถ ์บริการคปูองท่านละ  บาท 
 

 
 

 
.  น. เดินทางถึงจงัหวดัหนองคาย นําท่านสู่โรงแรมอศัวรรณ ทาํกิจธุระส่วนตัวทีหอ้งพกั แบบเดยย์สู  

 ÇÑ¹áÃ¡ ÅํÒ»Ò§ � Ë¹Í§¤ÒÂ  (-/-/D) 

ÇÑ¹·Õ่ÊÍ§ Ë¹Í§¤ÒÂ-ÊÐ¾Ò¹ÁÔµÃÀÒ¾-àÇÕÂ§ Ñ̈¹·Ã�-¾ÃÐ¸ÒµØËÅÇ§-ËÍ¾ÃÐá¡�Ç-»ÃÐµÙªÑÂ-    

                ¹Ñ่§Ã¶ä¿ÊÙ�ËÅ§¾ÃÐºÒ§-¾Ô¸ÕºÒÂÈÃÕÊÙ�¢ÇÑ (B/L/D) 



หอ้งละ - ท่าน และรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
.  น.  นําท่านสูส่ะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว. นําท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง สปป.ลาว  

  หลงัผ่านแดนเรียบร้อยแลว้พาท่านสู่  เมอืงหลวง “นครเวียงจนัทร”์ระยะทาง  กโิลเมตร  

.  น. เดินทางเมืองหลวง เวียงจนัทร์ นําท่าน นมสัการ พระธาตุหลวง ซึงเป็นพระธาตุทีใหญ่ และสวยงามทีสุดของ
นครเวียงจนัทรต์วัองคพ์ระธาตุเป็นสีทองอร่ามสวยงาม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ทีอญัเชิญมาจากศรีลงักา  

                
. น.        นําท่านชมพิพิธภณัฑ ์หอพระแกว้ ทีครงัหนึงเป็นทีประดิษฐานพระแกว้มรกต แต่เดิมหอพระแกว้นันเคยเป็นวดั  

  หลวงประจาํราชวงศข์องลาว พระเจา้ไชยเชษฐาธิ ราช ทรงมีพระราชประสงคใ์หส้รา้งขึน เมือปี พ.ศ.  เพือ
ใชเ้ป็นทีประดิษฐานพระแกว้มรกตทีไดอ้ญัเชิญมาจาก อาณาจกัรลา้นนา  กอ่นทีจะถกูกองทพัสยามตีแตก ต่อมา
กองทัพสยามไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกต  พระพุทธรูปศกัดิสิทธิคู่บา้นคู่เมืองของนครเวียงจันทน์ไป อญัเชิญมา
ประดิษฐานไวที้วดัพระศรีรตันศาสดาราม(วดัพระแกว้ กรุงเทพ) จนถึงปัจจบุนันี 

 แวะชม อนุสาวรียป์ระตูชยั ตงัอยูท่ิศตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวียงจนัทน์ บนถนนลา้นชา้ง สรา้งขึนเพือ 
 ราํลึกถึงประชาชนชาวลาวผู ้ เสียสละชีวิตในสงคราก่อนหนา้การปฏวิติัของพรรคคอมมิวนิสต ์ประตชูยัแหง่นี 
 ไดร้บัอิทธิพลมาจากประตชูยัในกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส เจา้อาณานิคมในสมยันัน  

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบหมาล่าชาบใูนหอ้งแอร ์ณ รา้นอาหารออรแ์กนิคหมาล่าชาบู 
14.30 น. นําท่านสู่สถานีรถไฟเวียงจันทร ์เพือขนึรถไฟความเร็วสงูเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง 
15.15 น. นําท่านนังรถไฟสู่เมืองหลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูง ใชเ้วลาในการเดิน ชัวโมงโดยประมาณ  

** อาจจะมีการเปลียนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธไ์ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบหากมี
การเปลียนแปลง** 

17.15 น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เป็นเมอืงทีน่าเทียวมากๆของประเทศลาว แมจ้ะเป็นเมืองทีไม่
ใหญ่มากนัก แต่ก็เปียมไปดว้ยเสน่ห ์บรรยากาศทีเงียบสงบเหมาะกบัการมาเดินเทียว ชมเมือง  
ชมศิลปะวฒันธรรม ธรรมชาติทีงดงามวดัวาอาราม แม่นําโขง และกลินอายของประวติัศาสตร์ 
รถตูป้รบัอากาศD4Dรอรบั 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร พรอ้มร่วมพิธีบายศรีสู่ขวญั และชมการแสดงฟ้อนราํแบบหลวงพระบาง 
จากนันนําท่านไปยงั ตลาดมดืหลวงพระบาง ตงัอยูใ่จกลางเมอืงหลวงพระบาง บนถนนบริเวณดา้นหนา้หอ 
พิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง(พระราชวงัเดิม) เป็นแหล่งรวมสินคา้พืนเมืองโดยเฉพาะผา้ซนิ ผา้นุ่ง ผา้คลุมไหล่ 
กระเป๋า เครืองประดบั ฯลฯ คลา้ยกบัไนทบ์าซารท์ีเชียงใหม ่
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05.30 น. นําทุกท่านตกับาตรขา้วเหนียวตามประเพณีชาวหลวงพระบาง ซงึแต่ละวนัจะมพีระออกมาบิณฑบาต ประมาณ 
 องค ์  ซงึเป็นประเพณีของชาวหลวงพระบาง ทีปฏิบตัิสืบทอดกนัมายาวนาน(ไมร่วมคา่ของ 

ตกับาตร เพราะเป็นบุญของตัวท่านเอง) หลงัทาํบญุพาท่านเดินเล่นตลาดเชา้ ตลาดท่าเรือเมล ์
.  น. กลับสู่ทีพกั รับประทานอาหารเชา้ทีหอ้งอาหารของโรงแรม 
.  น. เช็กเอา้ทจ์ากทีพกั พาคณะเทียวซิตีทวัรช์มเมืองหลวงพระบาง 
.  น. นําท่านชมวัดวิชุลราชหรือวัดวิชุน วดัเก่าแก่ทีสุดของเมอืงหลวงพระบาง สรา้งเมอื พ.ศ.๒๐๔๖ ในรชัสมยั  

พระเจา้วชุินราช  แห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง โดยตงัชือวดัตามพระนามของพระองค ์เมอืสรา้งเสร็จแลว้ไดอ้ญัเชิญ 
“พระบาง” จากวดัมโนรมยม์าประดิษฐานทีวดันี กอ่นจะอญัเชิญไปประดิษฐานที หอพระบาง ในพิพิธภณัฑ์
แห่งชาติหลวงพระบาง 
จากนันนําท่านชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคูเ่มืองหลวงพระบางสรา้งขึนในสมยั
พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนทีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็น
หลงัไม่ใหญ่โตนัก หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดตาํลงมาก ซอ้นกนัอยู่ 3 ชนั เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง 
ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซงึเป็นทีสงัเกตกนัว่า เป็นวดัทีพระมหากษตัริยส์รา้งขึนจึงม ี17 ขนั 
ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชือกนัวา่จะเก็บของมคีา่ไวใ้นนันดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาว
ว่า “โหง่” เป็นรปูเศียรนาค ความงามของวดัอยูที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบาํรุงรักษา
อย่างดีเยยีม   จากนันนําท่านนมสัการ พระธาตุภูษี(Phousi temple) เป็นยอดเขาทีมีความสูงประมาณ 150 
เมตร ตงัอยูใ่จกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลกัของเมอืง และยงัเป็นจุดชมวิวทีนักท่องเทียวนิยม
ไปชมบรรยากาศพระอาทิตยต์กดิน และสามารถมองเห็นวิวเมอืงหลวงพระบางได ้360 องศา บนัไดทางขึนมี
ทงัหมด 328 ขนั ชาวหลวงพระบางกล่าวว่า“ไปเยียมนครหลวงพระบาง ถา้ไมไ่ดข้ึนภูษี ถือว่าไมถึ่ง 
หลวงพระบาง” 
จากนันนําท่านชม พระราชวังเกา่ (Royal Palace Museum) เป็นวงัทีเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ทรงประทบัอยู่
ทีนีจนสินพระชนม ์เมือมีการเปลียนแปลงการปกครองเมอืปี พ.ศ.2518 พระราชวงัก็ไดถู้กเปลียนเป็น 
พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชีวติและพระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง ทางดา้นหลงัก็
เป็นพระตาํหนักซงึมีเครืองใชไ้มส้อยต่างๆ จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบ 

 
.  น. นําท่านชมนาํตกตาดกวางส ีนําตกทีขนึชือว่าสวยทีสุดใน หลวงพระบาง ความงดงามของสายนําสีเขียวมรกต

และป่าเขาเขียวขจีรอบดา้นทาํใหที้นีกลายเป็นจุดหมายปลายทางทีคนรกัธรรมชาติไม่ควรพลาด 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารนําตกตาดกวางสี หลงัอาหารนําท่านสู่สถานีรถไฟความเร็วสงู 

13.25 น. เดินทางมุ่งหน้าไปยงัเมืองวังเวียง โดยรถไฟความเร็วสูง เทียว C81 เพือเดินทาง สู่ วงัเวียง รอบเวลารถไฟ 
13.25 -14.25 ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวบรยากาศขุนเขา 
ขา้งทาง ทีสวยงาม**อาจจะมกีารเปลียนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธไ์ม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบหากมีการเปลียนแปลง**  
14.25 น. เดินทางถึงเมืองวงัเวยีง เมอืงในลุ่มนําซองทีเงียบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขากบัสายหมอกยามเชา้ทีสวยทีสุด  

ดงัคาํลาํลือทีนักท่องเทียวขนานนามว่า กุย้หลินเมืองลาว  รถตูร้อรบัท่านสู่ ถาํนางฟ้า ใหท้่านถ่ายรูป
กบั สะพานแขวนสฟ้ีา ทีพาดขา้มแม่นําซอง ชมหินงอกหนิยอ้ยทีถาํนางฟ้า บริเวณนีมกีจิกรรมโหนสลิง นังหว่ง



ยางเขา้ถาํนอน และมจีุดชมววิมากมาย   จากนันนําท่านลงเรือหางยาวล่องแม่นาํซอง ชมทัศนียภาพของลาํนํา
ซอง (นังลาํละ 2 ท่าน) ระยะทีนําตืนใสสวยงาม ผ่านชมวิถีชีวิตชาวบา้นริมฝังและวิวทิวทศัน์ทีสวยงามยามเชา้
กบัสายหมอกรําไร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั ณ โรงแรมลิษาแกรนดโ์ฮเต็ล 

เมืองวังเวียง ระดบั ดาว  

                      

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีหอ้งอาหารของโรงแรม 
.  น. นําท่านสู่ ภูผาจาํปาลาว มสีวนดอกไมก้วา้งขวาง ถ่ายรูปกบัประตูบาหลี  

แลนดม์ารก์ใหม่ของวงัเวียง (ไม่รวมค่าเขา้ ถ่ายรูปดา้นหนา้ประตูบาหลีฟรี) 
09.00 น. นําทุกท่านสู่ ถา้ปูคาํ หรือชาวต่างชาติรูจ้กัในนาม Tam Pu kam/Blue Lagoon  

ภายในประดิษฐานพระนอน  สาํริดจากประเทศไทยดา้นหนา้ทางขึนถาํปคูาํจะมี 
สระนํามรกตทีใสสะอาดสีเขยีวสวยมากๆและมีนักท่องเทียวลงเล่นนํากนั ทางขึน 
ไปชมถาํนันจะสงูชนัสักเล็กน้อย ถําปู่ คาํ เป็นถาํขนาดใหญ่มากอีกแห่ง มีพระ 
พุทธรูปนอน อยูด่า้นใน มลีําแสงส่องเขา้มาดา้นในถํา จากปากถาํ และช่องเขา 
อีกดา้นสวยงามมากๆ กจิกรรมในถาํปคูาํทีเป็นไฮไลท์ ตอ้งเดินลึกลงไปในถาํ อาจไดพ้บเห็นปทูองคาํถา้ไดเ้ห็น
จะโชคดีมากและทีแหง่นีจะมกีิจกรรมต่างๆ ใหเ้ล่นกนั ทงัโดดนําล่อง สไลทเ์ดอร์ ล่องหว่งยาง  

.  น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

.  น.       เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงกลบันครหลวงเวียงจนัทน์  

.  น.    รถบสัรอรบัคณะเพือเดินทางกลบัด่านมิตรภาพไทย ลาว  ชอ้ปปิงทีปลอดภาษี DUTY- FREEจากนันเดินทาง
กลับประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นทีรา้นอาหาร จากนันนําท่านกลับภมูิลาํเนา 
 
 

08.00-10.00 เดินทางถึงภูมลิาํเนา โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ (ไมม่ีบริการอาหารเชา้) 
******โปรแกรมอาจจะมกีารเปลียนแปลงเนืองจากสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19****** 

 
                         
 
 
 

*ราคานีไม่รวมค่าทิปไกดล์าว,คนขับลาว เก็บตามจริง ไม่บวกเขา้บริษัท ท่านละ บาท/ท่าน/ทริป* 
อตัรานีรวม 
.ค่าทีพกั  คืน ระดบั ดาว  พกัหอ้งละ  ท่าน  2.ค่ายานพาหนะนําเทียว ตามโปรแกรมทีระบุในรายการ                

3. คา่อาหาร  ตามทีระบุในรายการ                           4.ค่าทิปไกดไ์ทย,คนขบัไทย 

เดินทาง ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พกัเดียว จา่ยเพิม 

-  มกราคม 66 12,900  บาท  ,  บาท 

 ÇÑ¹·Õ่Ë�Ò      ÅํÒ»Ò§ (-/-/-) 

ÇÑ¹·Õ่ÊÕ ่    ÇÑ§àÇÕÂ§-»ÃÐµÙºÒËÅÕ-ºÅÙÅÒ¡Ù¹-àÇÕÂ§¨Ñ¹·Ã�-ª�Í» ỐÇµÕ้¿ÃÕ-Ë¹Í§¤ÒÂ-ÅํÒ»Ò§ (B/L/D) 



5.นําดืม,ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง   6.ค่าเขา้ชมสถานที ทีระบุในรายการ 
7.ค่าหอ้งทาํกิจธุระส่วนตัวแบบเดยย์ูส ทีโรงแรมหนองคาย จาํนวน ครงั หอ้งละ - ท่าน     
8.ค่าตัวรถไฟความเร็วสงู เสน้ทางทีระบุในรายการ ชนัStandard 
9.ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน , ,  บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบริษทัทาํไว ้
ทงันีย่ออยู่ในขอ้จาํกดัทีม ีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์ 
จากหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง  ไมร่วมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสงัซือประกนัสุขภาพเพิมไดจ้ากบริษัทประกนัทวัไป 
 

อตัรานีไม่รวม 
1.ค่าใชจ่้ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ มินิบาร์ , คา่ซกัรีด , ค่าโทรศพัท์ , คา่อาหาร,เครืองดืมสงัพิเศษ 
2.ค่าเครืองดืมแอลกอฮอล ์
3.ค่าภาษีต่างๆ 
.ค่าทิปไกดล์าว,คนขบัลาว บาท/ลูกคา้/วนั รวมเป็น บาท/ท่าน/ทริป  

 
สงิทคีวรนาํตดิตวัไปดว้ย 
โทรศัพท,์บัตรประจาํตวัประชาชน, ร่มกันฝน, Power Bank,ยาประจาํตวั 
 

เอกสารใชใ้นการเดินทาง 
.หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) อายุการใชง้านมากกว่า เดือน นับจากวันเดินทางเขา้สปป.ลาว 

2.แอปหมอพรอ้ม,วคัซีนพาสปอร์ต,ใบรบัรองการฉีดวัคซีนมากกว่า เข็มขึนไป  
.สแกนหนา้พาสปอร์ตดว้ยเครืองสแกน และสง่เขา้มายงัไลน์กลุ่ม ในวันจองทีนัง (สามารถปกปิดเลขบตัรประชาชนได)้ 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธที์จะเลือนการเดินทางในกรณทีีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
2.รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  ทังนีถือเป็นเอกสิทธิของผูจ้ดัโดยยึดถือตามสภาพการณ์ และ
ประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั    
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่ชดเชยค่าเสียหายและค่าทวัร์ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ อาทิ 
การเกิดโรคติดต่อ การเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน ความไม่สงบภายในประเทศ ภัยพิบติัทางธรรมชาติ 
4..เนืองจากตวัรถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกทีนังได ้ทีนังอาจจะไม่ไดนั้งติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีนัง 
บนรถไฟไดใ้นคณะ 
5.ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเกบ็และดูแลทรัพยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ  
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทียว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 
6.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณสว่นตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซือสินคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทียวดว้ยตัว
ท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ทีผูเ้ดินทางไดซื้อระหว่างการเดินทางท่องเทียวนี 
7.ทางบ.รตันทัวร์มิไดมี้ผลประโยชน์ใดๆ ในการเกบ็ค่าทิปของไกดล์าว และคนขบัลาว โดยเงินทีไดจ้ะมอบใหไ้กด์ลาวทงัหมด 
8.เมือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 

รตันทวัร ์  ถ. รัษฎา ต.หวัเวียง อ. เมือง จ.ลาํปาง (เชิงสะพานรษัฎา) 

โทรศพัท ์ -222145-6 / Line :RATTANATOUR 

คุณ  รศัณาวลี  อภิรกัษ์ภูวจร     โทรศพัท ์      088-9210681 
คุณ  ศราวุฒิ    รตันพงศ ์       โทรศพัท ์      085-8658054 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทียวเลขที - (ททท.) 

WWW.RATTANATOUR.COM 



 


