
   
 

วฒันา  คลังจันทร์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวน่ังรถไฟความเร็วสูงประเทศลาว 
บินตรงภูเกต็ - อุดรธานี พกัแดนลาว 3 คืน // พร้อมเที่ยว นครเวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว  

เมืองธรรมชาติวังเวียง กุ้ยหลนิแห่งเมืองลาว - มรดกโลกเมืองหลวงพระบาง - ความงดงามน า้ตกกวางชี 
รอบที่ 1 วันที ่21 - 24 สิงหาคม 2565 // รอบที่ 2 วนัที่ 9 - 12 ตุลาคม 2565 // รอบที่ 3 วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2565   

วันท่ี 21 สิงหาคม // 9 ตุลาคม // 23 ตุลาคม 2565 
06.00 น. ออกเดินทางจาก หนา้มิตรสาร์น จ.ตรัง สู่ สนามบินภูเก็ต 
11.30 น. บริการอาหารเท่ียง แบบปิกนิก(กล่อง)......................บริการม้ือท่ี 1 
13.40 น. ออกเดินทาง สายการบินไทยเวียดเจท๊แอร์ สู่ สนามบินอดุรธานี 
15.40 น. ถึงสนามบินอุดรธานี ตอ่รถทวัร์ออกเดินทาง สู่ นครเวียงจนัทน ์
16.30 น. ขา้มสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว สู่ นครหลวงเวียงจนัทน์  
เป็นรถทวัร์ ประเทศลาว พร้อมชมวิถีชีวิตของคนพ้ืนเมืองลาว รวมทั้ง 
การรักษา ขนมธรรมเนียมวฒันธรรมแบบดั้งเดิมของคนลาว 
 นมสัการพระธาตุหลวง เวียงจนัทน์ ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  สวยงาม 
 ชมวดัพระแกว้ ท่ีประดิษฐาน พระแกว้มรกตในอดีต 
 ชมประตูชยั สมยัฝร่ังเศสสร้าง ประตูแห่งชยัชนะ 7 ชั้น  

18.00 น. ทานอาหารเยน็ ริมโขงเวียงจนัทน์...........................บริการม้ือท่ี 2 
 เขา้ท่ีพกั โรงแรม Muong Thanh หรือเทียบเท่า ใจกลางเมือง(คืนท่ี 1) 

วันท่ี 22 สิงหาคม // 10 ตุลาคม // 24 ตุลาคม 2565 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม.........................บริการม้ือท่ี 3 
07.50 น. ออกเดินทางดว้ยรถไฟความเร็วสูง ( ดว้ยความเร็ว 155 กิโลเมตร 
ต่อ 1.55 นาที โดยประมาณ )  สู่ เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง 
10.00 น. ถึงเมืองหลวงพระบาง แวะชมหมู่บา้นผานม ของชาวไทล้ือท่ียา้ย
มาจากสิบสองปันนา หรือเรียกไดว่้าหมู่บา้นหตัถกรรมส่ิงทองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของหลวงพระบาง ชอ้ปป้ิงผา้ทอนานาชนิด และร้านเคร่ืองเงิน 
 ชมวดัวิชุน นมสัการพระธาตุหมากโม และ พระในวิหาร ท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นพระประธานองคใ์หญ่ท่ีสุดของหลวงพระบาง 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหารหลวงพระบาง.............บริการม้ือท่ี 4 
13.00 น. ออกเดินทางไปน ้าตกกวางชี ชมความงดงามของน ้าตกท่ีถือเป็น
น ้าท่ีสวยท่ีสุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน ้า ท่ีลดหลัน่ผา่นชั้นหินปูนลง 
สู่แอ่งน ้าท่ีสดใส มีทางเดินลดัเลาะขึ้น ไปสู่ชั้นบน เพ่ือชมความงามของ
น ้าตก อิสระให้ท่านด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ เล่นน ้า บนัทึกภาพอนัประทบัใจ 
17.00 น. ชมประเพณี และวฒันธรรม พิธีบายศรีสู่ขวญั สู่ หลวงพระบาง
มรดกโลกและชมการแสดงฟ้อนราของนกัเรียน นาฏศิลป์ของลาว พร้อม
ทานอาหารเยน็ ห้องอาหาร หลวงพระบาง.............................บริการม้ือท่ี 5 

 ชม ตลาดมืด เป็นตลาดท่ีชาวบา้น น าสินคา้ท่ีท าเอง ทอเอง วางขาย
เรียงรายตามถนนให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม 

 เขา้ท่ีพกั หลวงชยั อินน์ เมืองมรดกโลก หรือเทียบเท่า (คืนที ่2) 
วันท่ี 23 สิงหาคม // 11 ตุลาคม // 25 ตุลาคม 2565 
06.00 น. ร่วมท าบุญตกับาตร ซ่ึงมีพระออกมาเดินบิณฑบาตประมาณ 
300 รูป ตามประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาจาก ของชาวหลวงพระบาง  
สัมผสัความความเล่ือมใสศรัทธาท่ีสืบทอดกนัมาแต่ชา้นาน  
 ชมตลาดเชา้ของเมืองหลวงพระบาง สัมผสัวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของ

ชาวหลวงพระบาง กาแฟโบราณหลวงพระบาง เป็นท่ีนิยม 
07.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม......................บริการม้ือท่ี 6 
08.30 น. ชม หอพระบางท่ีสวยงาม ความย่ิงใหญ่ของพระราชวงั หรือ 
พิพิธภณัฑอ์นัลา้ค่าสมยัเจา้มหาชีวิตสว่างวงศ ์ 
10.00 น. สักการะพระธาตุพูสี สามารถมองเห็นตวัราชธานีเก่ามองเห็น
แม่น ้าโขงและแม่น ้าคานท่ีไหลผา่นโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขาสมนาม  
“ บา้นผา เมืองพ ูคู่อารยธรรมลา้นชา้ง ” 
 จากนั้นชม วดัเชียงทอง ซ่ึงเป็นวดัท่ีส าคญัเก่าแก่และสวยงามถือ

เป็นวดัมรดกโลก ประจ าเมืองหลวงพระบาง ชมพุทธสีมา ห่อไตร 
โรงเม้ียนเก็บราชรถพระโกศของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวฒันา 

11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหารหลวงพระบาง...........บริการม้ือท่ี 7 
13.25 น. อ าลาเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ออกเดินทางดว้ยรถไฟ
ความเร็วสูง สู่ เมืองธรรมชาติ แห่งแดนลาว วงัเวียง  
15.30 น. ถึงเมืองวงัเวียงต่อรถทอ้งถ่ินสัมผสับรรยากาศเมืองแห่งแดน
สุขาวดี ธรรมชาติลอ้มรอบดว้ยป่าไมภู้เขาท่ีอุดมสมบูรณ์ มีแม่น ้าซอง
ไหลผา่นน ้าเยน็และสะอาดมาก มีภูเขาหินปูนท่ีสลบัซบัซอ้นเป็นฉาก 
อากาศเยน็สบาย สมญานามว่า "กุย้หลินแห่งเมืองลาว" 
 ชมสระน ้าสีฟ้าครามมรกต บลูลากูน ธรรมชาติสวยงามเมืองวงัเวียง 

16.30 น. ชมถ ้าจงั ขา้มแม่น ้าซองดว้ยสะพานแขวน และการขึ้นบนัได
พิชิต 137 ขั้น ชมถ ้าจงั มีหินงอกหินยอ้ยท่ีประดบัประดาดว้ยไฟแสงสี
สวยงามแปลกตา และสามารถมองเห็นทิวทศัน์เมืองวงัเวียงในมุมสูง 
 ล่องเรือชมแม่น ้าซอง อิสระขึ้นบอลลูนหลากสี ชมวิวทิวทศัน์

ธรรมชาติเมืองวงัเวียง (ซ้ือบตัรขึ้นบอลลูน 90 $ ตามอธัยาศยั) 

ใบอนุญาตเลขท่ี 41/00304 www.wattanatour.com 



 
18.30 น. ทานอาหารเยน็ ห้องอาหาร วงัเวียง.......................บริการม้ือท่ี 8 
 เขา้ท่ีพกั โรงแรมทวีสุข ริเวอร์ไซด ์หรือเทียบเท่า  (คืนที ่3) 

ยามค ่าคืนท่องราตรเดินเท่ียวท่ีถนนขา้วเปลือก ซ่ึงเตม็ไปดว้ยแสง สี เสียง 
และพลาดไม่ไดท่ี้จะตอ้งลองล้ิมรสของ โรตีวงัเวียง ท่ีขึ้นช่ือของวงัเวียง 

วันท่ี 24 สิงหาคม // 12 ตุลาคม // 26 ตุลาคม 2565 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม......................บริการม้ือท่ี 9 
 พกัผอ่นยามเชา้ อาการบริสุทธ์ พร้อมถ่ายรูปเมืองวงัเวียง 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย - ลาว ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี 
ก่อนออกเดินทาง สู่ จ.หนองคาย 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหาร หนองคาย...............บริการม้ือท่ี 10 
13.00 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบินอุดรธานี เตรียมเชค็อิน 
16.00 น. ออกเดินทาง สายการบินไทยเวียดเจท๊แอร์ สู่ สนามบินภูเก็ต 
18.30 น. ต่อรถทวัร์หรือรถตู ้ออกเดินทาง สู่ จงัหวดัตรัง 
 บริการอาหารเยน็ ระหว่างเดินทาง.....................บริการม้ือท่ี 11 

21.30 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวสัดิภาพปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

คุณภาพ ความไว้ใจ ที่ให้เราบริการ และบอกต่อกนัมานานกว่า 30 ปี : วฒันา คลงัจันทร์ ทัวร์ 

 
 
 

 

จัดโดย วฒันา คลังจันทร์ ทัวร์ โทร. 075 - 572093 , 081 - 9565574  
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อัตรานีร้วม 
1. รถทัวร์หรือรถตู้ รับ - ส่ง // จ.ตรัง - สนามบินภูเก็ต 
2. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลับ *น ้าหนักกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 7 กก. 

สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ  // กรุงเทพ - อุดรธานี  
หากตอ้งการน ้าหนกัเพิ่ม ไป-กลบั ** 15 กิโล : เพิม่ 800 บ. // 
20 กิโล : เพิม่ 1,000 บ. ( ซ้ือคนเดียว โหลดรวมกันได้ )   

3. รถทัวร์น าเที่ยวปรับอากาศประเทศลาวและรถท้องถิ่น 
4. ตัว๋รถไฟความเร็วสูง ไป - กลบั พร้อมค่าธรรมเนียม 

เวียงจนัทน์ - หลวงพระบาง // หลวงพระบาง - วงัเวียง  
5. ค่าธรรมเนียมผา่นแดนระหวา่งประเทศ ไทย - ลาว 
6. รวมค่าท่ีพกัโรงแรม 3 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน 
7. รวมค่าอาหารบริการครบทุกม้ือ รวม 11 ม้ือ 
8. รวมค่าบตัรเขา้ชมทุกอยา่ง สถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม ์1,000,000 บาท/ท่าน 
10. ไกดไ์ทย ไกดล์าว ทีมงานวฒันาทวัร์ พร้อมบริการ เป็นกนัเอง 

อัตรานีไ้ม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมทิปไกดล์าวและคนขบัรถ 400 บาทต่อท่าน 
  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์

ค่ารถรับ-ส่งเดินทางภลบัภูมิล าเนา ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ฯลฯ 
  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ,   

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
 

 ด้านบริการ 

คิดค่าบริการตามรายการ เพยีงท่านละ 18,900 บาท 
 สมาชิกต้องมีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ส่วนบุคคล 


