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ตดิต่อเซลล์สาวสวย เพือ่รับส่วนลดพเิศษ!! 

 

 

ราคาเพยีง 18,900 บาท 
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โปรแกรมทัวร์ หลวงพระบาง – วงัเวยีง – เวยีงจนัทร์ 4 วนั 3 คนื วนัที่ 15 – 18 กุมภาพนัธ์ 2561 

วันแรก เชียงใหม่ – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ตลาดมืด  

12.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ ขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินลาว โดยมี เจา้หนา้ท่ี 
Ruby travel คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

15.15 น. ออกเดินทางจากเชียงใหม่สู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เทีย่วบนิที่ QV636 
16.15 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

 

 

 

 

น าท่านเดินทางไปยงั พระธาตุภูษี ข้ึนบนัได 328 ขั้น สองฟากทางร่มร่ืนดว้ยตน้จ าปาหลากหลายสีสนั 
ภูษี หมายถึง ภูศรี ท่ีเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนัน่เอง ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง 150 เมตร อยูใ่จกลาง
เมือง เปรียบเสมือนเสาหลกัเมืองของเมืองหลวงพระบาง และ ยงัเป็นจุดชมววิท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมกนั
ข้ึนไปชมบรรยากาศพระอาทิตยอ์สัดง ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได ้360 องศาเลย
ทีเดียว ทางข้ึนเป็นบนัไดท่ีสะดวกสบายทั้งหมด 328 ขั้น สองขา้งทางข้ึนเต็มไปดว้ยตน้จ าปาท่ีมีอายุ
หลาย 10 ปี และ หลากหลายสีสนั  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารปากหว้ยมีชยั  
 หลงัรับประทานอาหารน า ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ตลาดมดื (Night Market) ซ่ึงชาวหลวงพระบาง

วางของขายตามถนนศรีสว่างวงศจ์นถึงหนา้พระราชวงั ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั และ
ชมบรรยากาศถนนคนเดินของเมืองหลวงพระบางในยามราตรี  

 น าท่านเขา้พกัท่ี โรงแรม ชันเวย์ หรือระดบัเทียบเท่า 
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วันที่สอง  ใส่บาตรข้าวเหนียว – วัดวิชุณ – ล่องเรือถ า้ติ่ง – น ้าตกกวางซี – บายศรีสู่ขวัญ 

 

 

 

 

05.30 น. น าท่านร่วมท าบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว (ราคาไม่รวมค่าข้าวเหนียว) แก่พระสงฆ ์เป็นร้อยๆ รูป ร่วมกบั
ชาวหลวงพระบาง ซ่ึงเป็นภาพท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางท่ีใครๆ ก็ต่างอยากมาร่วมในการท าบุญ
อนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตอนัเรียบง่าย และความสงบสุขของหลวงพระบาง จากนั้นใหท่้านอิสระท่ี 
ตลาดเช้า ท่ีเต็มไปดว้ยอาหารพ้ืนเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวท่ีข้ึนช่ือร้านประชานิยม ใหท่้าน
ล้ิมรสกาแฟลาว คู่กบัขนมคู่ หรือปาท่องโก๋ ตามแบบของชาวหลวงพระบาง 

 

 

 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนั้น น าท่านเยีย่มชม พระราชวงัเก่าเจ้ามหาชีวติ อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทบั ของเจา้

มหาชีวิต สร้างข้ึนปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ ปัจจุบนัเปิดเป็น
พิพิธภณัฑต์ั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) และยงัมีหอพระบางท่ีประดิษฐานองคพ์ระบางพระพุทธรูป
ปางหา้มญาติสูง 83 ซม. หนกั 54 กก. เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ซ่ึงเป็นท่ีมา
ของช่ือเมืองหลวงพระบาง จากเม่ือก่อนช่ือเชียงทองแลว้ค่อยเปล่ียนมาเป็น หลวงพระบางถึงทุกวนัน้ี 
หลงัจากนั้นเดินทางเยีย่มชม วดัเชียงทอง เป็นวดัหลวงของชาวเชียงทอง ในสมยัรัชกาลพระชยัเชษฐา
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1560 (พ.ศ. 2103) น าพาสร้างโดยพระชยัเชษฐา ก่อนจะยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเวียง
จนัทร์ ในบริเวณวดัเชียงทองยงัมีสถาปัตยกรรมหลากหลาย เช่น โรงราชรถ หอพระม่าน  
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จากนั้นน าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือบา้นช่างไห เพ่ือร่องเรือไป ถ า้ติง่ ซ่ึงเป็นถ ้าท่ีอยูบ่นหนา้ผาติด
ริมน ้ าโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 60 เมตร ชั้นบนตอ้งข้ึนบนัไดไปอีก 218 ขั้น มี
พระพุทธรูปเป็นจ านวนมาก นบัเป็นถ ้าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนามาตั้งแต่สมยัพระเจา้โพธิสาร ซ่ึงเป็นท่ี
เจา้มหาชีวิต ขา้ราชบริพาร และประชาชนเดินทางมาสรงน ้า ในช่วงปีใหม่ลาว และ ทั้งยงัเป็นท่ีปฏิบติั
ธรรมของพระมหากษตัริยห์ลายพระองคอี์กดว้ย 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหารเรือน ้ าทิพโซกดี 
 หลงัจากนั้น  น า คณะเดินทางกลบัสู่ หมู่บ้านช่างไห ซ่ึงเป็นหมู่บา้นในชนบทท่ีตั้งหลกัฐานใชชี้วติอยู ่ 

ริมน ้ าโขง เป็นระยะเวลาหลายปี และยงัเป็นหมู่บา้นท่ีข้ึนช่ือเร่ืองตม้เหลา้ ใหค้ณะอิสระเลือกดูของ
ฝากตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นไดเ้วลา น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ น า้ตกกวางซี โดยรถบสั ซ่ึงห่างจากตวั
เมืองหลวงพระบาง 30 กม. ผา่นหมู่บา้นชนบทริม 2 ขา้งทาง ชมความงดงามของน ้ าตกกวางชี ซ่ึงเป็น
น ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในหลวงพระบาง และมีน ้ าใสสีมรกตตลอดปี โดยมีสายน ้ าท่ีลดลัน่ผา่นชั้น
หินปูนลงสู่แอ่งน ้ าท่ีสดใส มีทางเดินลดัเลาะเพ่ือไปสู่ชั้นบนเพ่ือชมความงามอีกมุมหน่ึงของน ้ าตก ให้
เวลาอิสระกบัการเล่นน ้ า หลงัจากนั้นไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านมีชยัผล พร้อมพธิีบายศรีสู่ขวญั ตามประเพณีพ้ืนเมืองของคนลาว ท่ีจดั
ข้ึนเพ่ือตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง 

 น าท่านเขา้พกัท่ี โรงแรมชันเวย์ หรือระดบัเทียบเท่า 
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วันที่สาม หลวงพระบาง – วัดวิชุน – วังเวียง – ถ า้จัง 

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 หลงัจากนั้นน าคณะไหวพ้ระท่ี วดัวชุินราส สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้วิชุนราส ในปี ค.ศ. 1500 – 1504 

ภายในวดัมีพระธาตุเจดียท่ี์มีรูปทรงเหมือนแตงโมผา่คร่ึง ชาวหลวงพระบางเลยนิยมเรียกกนัว่าพระ
ธาตุหมากโม และชมสถาปัตยกรรมของตวัโบสถ ์ท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะล้ือเขา้กบัพวน โดยผา่น
การบูรณะปฏิสงัขรณ์หลายยคุหลายสมยัท าใหมี้ความโดดเด่น และอีกทั้งยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐานของ
องคพ์ระบาง พระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหารพคููนเพียงฟ้า ตั้งอยูบ่นยอดพูคูน ซ่ึงสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 
1,000 เมตร หลงัจากด่ืมด ่ากบัธรรมชาติแลว้  

 

 

 

 

น าท่านเดินทางต่อมุ่งหนา้สู่เมืองวงัเวียง ระหว่างทางพาคณะแวะ หมู่บ้านผาฮอม ซ่ึงเป็นหมู่บา้นขาย
ของป่าและข้ึนช่ือเร่ืองน ้ ามนัเลียงผา ถ่ายรูปจุดชมวิวผาตั้ง ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองวงัเวียง เมื่อ
เดินทางถึงเมืองวงัเวียง น าท่านเท่ียวชม ถ า้จงั ท่ีเป็นถ ้าท่ีสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองวงัเวียง 
ชมหินงอกหินยอ้ย เป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการของผูท่ี้พบเห็น หลงัจากนั้น น าท่าน ล่องเรือ 
(ราคาไม่รวมค่าล่องเรือ) ตามล าน า้ชอง ชมความงามของเทือกเขาหินปูนสลบัซบัซอ้น และไล่ระดบั
อยา่งสวยงามจนไดฉ้ายาว่าเป็น กุ๊ยหลินเมืองลาว  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้พกัท่ี โรงแรมทวสุีข หรือระดบัเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี  วังเวียง – เวียงจันทร์ – อุดรธานี – เชียงใหม่ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 หลงัจากนั้นน าท่านมุ่งหนา้สู่เวยีงจนัทร์ ในระยะทาง 150 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ให้

ท่านไดอิ้สระผกัผอ่นตามอธัยาศยับนรถ 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารแม่โขง  
 จากนั้น น าท่านไหว ้พระธาตุหลวง ซ่ึงเป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวนครหลวงเวียงจนัทร์ และยงั

เป็นพระธาตุท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้อีกดว้ย สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1566 ในราชการ
ของพระชยัเชษฐา เป็นศาสนสถานท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาติลาว มี
ความหมายต่อจิตใจของประชาชนลาวอยา่งใหญ่หลวง เป็นเจดียท่ี์มีลกัษณะโดดเด่นท่ีสุดในอาณาจกัร
ลา้นชา้ง หลงัจากนั้นน าคณะเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ใหท่้านอิสระชอปป้ิงตามอิธยาศยัท่ี 
Duty Free 

15.00 น. น าท่านขา้มสะพานมติรภาพไทย – ลาว มุ่งหนาสู่สนามบินนานาชาติอุดรธานี เพื่อท าการเช็คอิน
เดินทางกลบั จ.เชียงใหม ่

18.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี เพื่อเดินทางกลบั จ.เชียงใหม่ โดยสายการบนินกแอร์ เที่ยวบนิที่ 
DD8625 

19.35 น.  เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***************************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

เดินทางวันที่   15 – 18 กมุภาพนัธ์ 2561 ค่าบริการ/ท่าน 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน  18,900 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม 3,500 บาท 
หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกว่าจะเกิดการจองค่ะ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์** เด็กอายตุ  ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีข้ึนไป จะไดรั้บความคุม้ครองประกนั
อุบติัเหตุเพียงคร่ึงเดียว** 

 7. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และท่านตอ้งช าระเพ่ิมเติมในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิม 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกั
รีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 7. ค่าขา้วเหนียวท่ีใชใ้นการตกับาตรขา้วเหนียว และค่าล่องเรือแม่น ้ าชอง 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ 5,000 บาท 
   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ   

 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
 2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อน
วนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั
เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
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 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


