
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่วนครหลวงเวยีงจนัทน ์ 

ทรปิบญุ วงัพญานาค ค าชะโนด 

(3 วนั 2 คนื) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีห่น ึง่ :  สนามบนิเชยีงใหม ่– อุดรธาน ี–วดัศรชีมพูองคต์ ือ้ – หนองคาย                          (-/-/D) 

เชา้/บา่ย คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม ่ท ำกำร Check in ทีเ่คำ้ทเ์ตอรส์ำยกำรบนิ ควรตรวจตั๋วและสัมภำระใหเ้สร็จ

กอ่นเครือ่งออกอยำ่งนอ้ย2ชัว่โมง (เคำ้ทเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดกอ่นเครือ่งออก 45 นำท)ี  

ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิอดุรธำนี   

  รถตูรั้บคณะทัวรท์ี ่สนามบนิอดุร จ.อดุรธำนี ไปยัง จังหวัดหนองคำย  

  แวะนมัสกำรหลวงพ่อพระเจำ้องคต์ือ้ ที ่วดัศรชีมพอูงคต์ ือ้ หนองคาย 

  เดนิทำงถงึโรงแรมทีพั่ก หนองคำย ใหท้ำ่นไดพั้กผ่อนอยำ่งอสิระที ่โรงแรม หนองคำย 

18.00 น. รว่มรบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่) ทีร่า้นอาหาร 



 
 
 
 
 
 
 
20.00 น. น ำทำ่นสง่ทีพั่ก พักผ่อนตำมอธัยำศัย 

วนัทีส่อง:     นครหลวงเวยีงจนัทน ์– วดัเจา้แมศ่รเีมอืง - วดัองคต์ ือ้วรมหาวหิาร          (B/L/-) 

07.00 น. คณะรบัประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม (มือ้ที ่2) ทีห่อ้งอาหาร 

08.00 น. รถตูรั้บคณะทัวรท์ี ่โรงแรมทีพั่ก ไปยังดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง จังหวัดหนองคำย เพือ่ท ำพธิกีำรผ่ำนแดน โดยผ่ำนที ่

  สะพานมติรภาพ ไทย – ลาว หนองคำย มุง่หนำ้สู ่นครหลวงเวยีงจนัทน ์ 

08.30 น เดนิทำงเขำ้สักกำรบชูำ วดัเจา้แมศ่รเีมอืง เป็นวัดทีช่ำวลำวใหค้วำมเคำรพบชูำ และมตี ำนำนเลำ่ขำนมำนำน100

ปีภำยในวัดสเีมอืงนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของศำลหลักเมอืงอนัศักดิส์ทิธิซ์ ึง่เป็นศำลหลักเมอืงเพยีงหลักเดยีวของประเทศ 

09.00 น. เขำ้เทีย่วชม วดัองคต์ ือ้วรมหาวหิาร เป็นวัดเกำ่แกข่องนครหลวงเวยีงจันทน์ สรำ้งขึน้โดยพระเจำ้ไชยเชษฐำธริำ 

10.30 น. ถงึ พระธาตหุลวง โบรำณสถำนคูป่ระเทศลำวเป็นสถำนทีบ่รรจอุัฐขิองพระพทุธเจำ้สรำ้งขึน้สมัยนครหลวง

เวยีงจันทน์ยำ้ยเมอืงหลวงมำจำกหลวงพระบำง ถอืเป็นปชูนียสถำนทีส่ ำคัญคูก่ับพระธำตพุนม 

แวะถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ ที ่อนุสาวรยีป์ระตชูยั สถำปัตยกรรมฝร่ังเศสในนครหลวงเวยีงจันทน์ ซึง่ยังคงอนุรักษ์ไว ้

ใหเ้หมอืนเดมิตลอดมำ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) ทีร่า้นอาหารในเมอืงเวยีงจนัทน ์

13.30 น. เขำ้เทีย่วชมและสักกำระ พระธาตหุลวงโบราณสถานคูป่ระเทศลาว เป็นสถำนทีบ่รรจอุัฐขิองพระพุทธเจำ้ใน

สว่นหัวเหน่ำพระธำตหุลวงสรำ้งขึน้พรอ้มกับกำรตัง้นครหลวงเวยีงจันทนข์ ึน้เป็นเมอืงหลวงจำกเมอืงหลวงเดมิคอื

เมอืงหลวงพระบำง**เขำ้เทีย่วชม พพิธิภณัฑห์อพระแกว้ ทีเ่คยประดษิฐำนพระแกว้มรกตในสมัยอดตี กอ่นถูก

อัญเชญิมำยังประเทศไทย   

บา่ย  น ำคณะเดนิทำงกลับชำยแดนลำว เขำ้เลอืกซือ้สนิคำ้ปลอดภำษี ที ่ดวิตีฟ้ร ี 

ระหวำ่งรอเจำ้หนำ้ทีป่ระสำนงำนเรือ่งเอกสำร 

16.30 น. มุง่หนา้สูโ่รงแรมที ่หนองคาย ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่ง อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม :  ไหวพ้ระทีค่ าชะโนด – สนามบนิอดุร - เชยีงใหม ่                               (B/-/-) 

07.00 น. คณะรบัประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม (มือ้ที ่4) ทีห่อ้งอาหาร 

08.00 น. มำพรอ้มกันที ่Lobby ของโรงแรมเพือ่ Check out น ำทำ่นเดนิทำงไปวังพญำนำค 

09.00 น. เดนิทำงถงึ วดัค าชะโนด อดุรธำนี เชือ่กนัวำ่วัดแหง่นี้เป็นประตเูชือ่ม ระหวำ่งวังพญำนำค กับ โลกมนุษย ์เป็น

สถำนทีศ่ักด ิส์ทิธิท์ ีช่ำวบำ้นหคึวำมศรัทธำภำยใตบ้อ่น ้ำศกัด ิส์ทิธิ ์ลอืกนัวำ่มเีจำ้พญำนำคเชือ่วำ่ศรสีทุโธเป็นผู ้

ครองเมอืง       

12.00 น. อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย  ออกเดนิทำงเขำ้สนำมบนิอดุร โดยรถตูจ้ะใชเ้วลำเดนิรถนำนพอสมควร แวะซือ้ของฝากกอ่นกลบั 

  ถงึ สนามบนิอุดรธาน ีเจำ้หนำ้ทีช่ว่ยทำ่นเชค็อนิที ่เคำ้ทเ์ตอรส์ำยกำรบนิ ควรตรวจตั๋ว   

  และสัมภำระใหเ้สร็จกอ่นเครือ่งออกอยำ่งนอ้ย 2 ชัว่โมง (ควรเชค็อนิกอ่นเครือ่งออก 45 นำท)ี 

  บนิลัดฟ้ำสูส่นามบนิเชยีงใหม ่ถงึเชยีงใหมโ่ดยสวัสดภิำพและประทับใจ 

 

***โปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของเวลา*** 

 



 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์/ ไมร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ  

โรงแรม หอ้ง 8คน (รถตู ้1คนั) 16คน(รถตู ้2คนั) 24คน (รถตู ้3คนั) 

พารค์พูล รสีอรท์ หนองคาย 2คนื Superior 6,590บาท/ทา่น 5,590บาท/ทา่น 5,190บาท/ทา่น 

โรงแรม อศัวรรณ หนองคาย 2 คนื Superior 6,690บาท/ทา่น 5,690บาท/ทา่น 5,290บาท/ทา่น 

โรงแรม อมนัตา หนองคาย 2 คนื Superior 6,990บาท/ทา่น 5,990บาท/ทา่น 5,590บาท/ทา่น 

โรงแรม พนัลา้น หนองคาย 2 คนื Superior 7,190บาท/ทา่น 6,190บาท/ทา่น 5,790บาท/ทา่น 

เป็นราคาเร ิม่ตน้ ข ึน้อยูก่บัชว่งเทศกาล โปรดสอบถามทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม   

- ใชร้ถตู ้ตำมระบ ุพรอ้มพนักงำนขับ ทัง้ฝ่ังไทย และ ลำว 

- ทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2 ทา่น  

- คำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ ทีต่อ้งช ำระใน สปป.ลำว และไทย 

- คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ ตำมระบใุนโปรแกรม 

- คำ่อำหำรตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

- มัคคเุทศก ์ดแูลคณะ ฝ่ังไทย 1 ทำ่น ฝ่ังลำว 1 ทำ่น 

- คำ่องคก์ำรทอ่งเทีย่วลำว , คำ่ศลุกำกร ไทยและลำว 

- น ้ำดืม่ + ผำ้เย็น + ขนม + แจกระหวำ่งกำรเดนิทำง 

- คำ่ประกันอบัุตเิหตกุำรเดนิทำง วงเงนิ 100,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล 500,000 บำท ตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์

คา่ทวัรไ์มร่วม 

- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั 

- ทปิไกด ์ทปิพนักงำนขับรถ 

- คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำท ิมนิบิำร ์คำ่ซักรดี รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืจำกรำยกำร 

- คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

- คำ่กจิกรรมตำ่ง ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ

หมายเหต ุ

- รำคำและรำยกำรทอ่งเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ                                                                                                                                                                                                                     

- ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำรไมท่ำนอำหำรบำง

มือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยกอ่นออกเดนิทำงแลว้                                                                                                               



 
 
 
 
 
 
 
- ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดหำกเกดิส ิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรมหรอืเกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจำกควำมประมำทของตัว

นักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกับทำงบรษัิทฯ ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

ขอ้ควรรูก้อ่นไปเทีย่วลาว 

ไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำและปลั๊กไฟของลำว เหมอืนเมอืงไทยทกุประกำร  

โทรศพัทก์ลับเมอืงไทย แนะน ำใหใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทผ์่ำนเน็ตตำม รำ้นอนิเทอรเ์น็ตคำเฟ่  

ซึง่คดิรำคำประมำณ 3,000-6,000 กบี/นำท ี(ขึน้อยูก่ับวำ่โทร.เบอรบ์ำ้นหรอื

มอืถอื) หรอื ซือ้ซมิกำรด์ ลำวแบบเตมิเงนิใชด้กีวำ่ รำคำถูกกวำ่เปิดบรกิำร

ขำ้มแดนจำกเมอืงไทยไป  

สกลุเงนิลำว  

 

สกลุเงนิลำว เรยีกวำ่ “กบี” ธนบัตรทีพ่มิพอ์อกใชใ้นปัจจบัุนนี้มฉีบับละ 500 

กบี, 1,000 กบี, 2,000 กบี, 5,000 กบี, 10,000 กบี, 20,000 กบี, และ 

50,000 กบี ปกตแิลว้รัฐบำลหำ้มใชเ้งนิสกลุอืน่ในกำรซือ้ขำยสนิคำ้และ

บรกิำร แตโ่ดยทั่วไป บรษัิทหำ้งรำ้นตำ่งๆ ทัง้หลำย ยนิดรัีบเงนิเหรยีญสหรัฐ 

และเงนิบำทของไทยเรำ แตรั่บเป็นแบงคเ์ทำ่นัน้ ส ำหรับอัตรำแลกเปลีย่น

ปัจจบัุนอยูท่ี ่1 บำทตอ่ 255 กบี  

 

ขอ้ควรทรำบและปฏบัิตเิกีย่วกับ สปป.ลำว 

 

 

 

 

1. ควรระมัดระวังหัวขอ้สนทนำ ควรหลกีเลีย่งหัวขอ้ทีเ่กีย่วกับกำรหมิน่เหม่

ตอ่กำรกระทบกระเทอืนควำมรูส้กึของผูฟั้ง เชน่ กำรน ำควำมแตกตำ่งทำง

ภำษำ วถิชีวีติ ประเพณี และวัฒนธรรมมำเปรยีบเทยีบหรอืลอ้เลยีนในเชงิ

ตลกขบขัน (มหีลำยกรณีทีค่นไดไ้ดรั้บขอ้มลูทีผ่ดิพลำดจำกสือ่บันเทงิ

เกีย่วกับค ำศัพทภ์ำษำลำวหรอืชือ่ภำพยนตร)์ รวมทัง้งดเวน้กำรแสดงควำม

คดิเห็นแบบชำตนิยิมทีอ่ำจน ำไปสูก่ำรโตเ้ถยีงในประเดน็ละเอยีดออ่น เชน่ 

ประวัตศิำสตร ์กำรเมอืง กำรปกครอง 

2. ควรเขำ้ใจวำ่ สปป.ลำว มมีำตรฐำนกำรด ำเนนิชวีติ วัฒนธรรมประเพณใีน

แบบฉบับของชำวลำว กำรไดม้ำเยอืนถอืเป็นโอกำสอันด ีจงึควรทรำบและ

ปฏบัิตติำมกฎหมำยและวัฒนธรรมประเพณอีันดงีำมของชำวลำว เชน่  

ควรแตง่กำยใหเ้หมำะกับกำลเทศะ โดยเฉพำะเมือ่ไปสถำนทีท่ำงศำสนำและ

สถำนทีร่ำชกำร ควรแสดงควำมเคำรพและกลำ่วถงึบคุคลส ำคญัของลำวที่

ชำวลำวเคำรพยกยอ่งอยำ่งเหมำะสม 

3. หำ้มพักคำ้งคนืทีบ่ำ้นคนลำวโดยไมแ่จง้ตอ่นำยบำ้น (ผูใ้หญ่บำ้น) กอ่น 

และกำรมเีพศสัมพันธก์ับคนลำวทีไ่มใ่ชคู่ส่มรสเป็นเรือ่งผดิกฎหมำย หำก

ละเมดิจะถูกกกัตัวจนกวำ่จะน ำเงนิมำจำ่ยคำ่ปรับขัน้ต ำ่ ๕๐๐ ดอลลำรส์หรัฐ 

และถูกสง่กลับประเทศ จงึตอ้งระวังและหลกีเลีย่งหำกมกีำรชกัชวนใหไ้ป

ทอ่งเทีย่วและซือ้บรกิำรทีผ่ดิกฎหมำยและศลีธรรมอนัด ี

4. กจิกรรมทีห่ำ้มท ำ ไดแ้ก ่หำ้มถ่ำยภำพสถำนทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมม่ันคง 

เชน่ คำ่ยทหำร สถำนเีรดำร ์หำกฝ่ำฝืนจะถกูด ำเนนิคดโีดยมโีทษทัง้จ ำและ

http://www.clker.com/clipart-do-not-symbol.html


 
 
 
 
 
 
 

ปรับ คนไทยมักถูกจับกรณีถ่ำยรูปสถำนทีท่ีเ่กีย่วกับควำมม่ันคงของรัฐบำล

ลำวมำแลว้ ดว้ยควำมรูเ้ทำ่ไมถ่งึกำรณ ์

 

กรณี ยกเลกิการเดนิทาง   

- มัดจ ำ ณ วันทีจ่องทัวร ์30% ของคำ่บรกิำรทัวร ์รำคำนี้เป็นรำคำเงนิสดเทำ่นัน้   

กรณีช ำระดว้ยบัตรเครดติ ทำงบรษัิทขอชำรท์ 2.6 % ของยอดของทีรู่ด                                                                                                                                                                                         

- แจง้ลว่งหนำ้ 20 วันกอ่นกำรเดนิทำง   หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 50 % ของรำคำทัวร ์                                                           

- แจง้ลว่งหนำ้ 15 วัน กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 80 % ของรำคำทัวร ์                                               

- แจง้ลว่งหนำ้ 1 – 10 วัน กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 100 % ของรำคำทัวร ์                                  

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด ** 

- ส ำหรับคำ่ตั๋วโดยสำร ถำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงไมว่ำ่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 100%  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สอบถำมเพิม่เตมิและเชค็รำคำไดท้ี ่: 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO., LTD.) 

บรษัิท รูบีค้ำรเ์รน้ทท์ลั จ ำกัด 

104/2 หมู5่ ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่

Tel: 053-115912 

ID Line: @rubytravel 


