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ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
รับสง่ที่ชายแดนฝ่ังหนองคาย

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่ารถจากสนามบินถึงชายแดนฝั่งหนองคาย

ทำบุญ ไหว้พระ

พระธาตุหลวง 
วัดสีสะเกด

ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ



หอพระแก้ว 
ประตูชัย
ถ้ำจัง
บลูลากูน

สบายๆช้อปป้ิง

ตลาดกลางคืน รมิโขง เวียงจันทน์
ร้านดิวตี้ ฟร ี

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เม.ย. - ก.ย. 2020

เดินทาง     2  คน 16,700

เดินทาง     3  คน 13,200

เดินทาง 4 - 5 คน 10,800

เดินทาง 6 - 7 คน 9,200

เดินทาง 8 - 9 คน 8,300

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800

ต่างชาติเพิ่ม 1,000

ไกด์ภาษาอังกฤษเพิ่ม 3,000

รถตู้  รับ-สง่ สนามบินอดุรฯ -ด่านหนองคาย ราคา / คน

เดินทาง 2 - 9 คน 4,000

 รายละเอียด



วันท่ี 1
ด่านสะพานมิตรภาพ - วังเวียง - วัดมหาธาตุ - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน

การเดินทาง ช่วงเช้า

08:00    รับคณะท่ีด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว (ด่านหนองคาย)
นำท่านผ่านพิธกีารด่านตรวจคน เข้า-ออกเมือง
ท้ังฝั่งไทยและฝั่งลาว มุ่งหน้าสู่วังเวียง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร
โดยผ่านนครเวียงจันทน์ ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองวังเวียง เมืองเล็กๆต้ังอยู่ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา
เป็นส่วนหนึง่ของแขวงเวียงจันทน์ ระยะหา่งประมาณ 160 กิโลเมตร
วังเวียงป็นเมืองท่ีมีภูมิประเทศสวยงาม มีแม่น้ำซองใหลผ่านกลางใจเมือง
งดงามจนได้ชื่อว่าเป็นกุ้ ยหลินแหง่เมืองงลาว 
วัดมหาธาตุ สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2091 ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธริาช สิ่งก่อสร้างสำคัญ
คือ สิม  พระธาตุมีรปูแบบเป็นเจดีย์ทรงปราสาท อยู่ในผังสี่เหลี่ยม ไม่ยกเก็จ
รปูแบบคล้ายเจดีย์วัดโลกโมฬ ีจังหวัดเชียงใหม่ สันนษิฐานว่า
นา่จะเป็นอิทธพิลศิลปะล้านนา อาจกำหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21
ถ้ำปูคำ หา่งจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร
ภายในประดิษฐานพระนอนสำรดิจากประเทศไทย
ถ้ำปูคำแหง่นี้ เป็นถ้ำท่ีมีขนาดใหญ่ด้านในมีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ
คนลาวเชื่อกันว่าคนท่ีเข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเหน็ปูคำถือว่าโชคดีหรอืมีบุญ 
บลูลากูน  พักผ่อนเล่นน้ำและกิจกรรมสนกุๆ น้ำสีฟ้าใสและปลาจาด
เกล็ดเล็กสีปีกแมลงทับ แวววาวสวยงาม คล้ายปลาพลวงบ้านเรา
เดินชมบรรยากาศ ตลาดยามค่ำคืนของเมืองวังเวียง ก่อนกลับท่ีพัก

อาหาร กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร

ท่ีพัก The Grand Riverside Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

http://www.facebook.com/thegrandriversidehotelvangvieng/


วันท่ี 2
ถ้ำจัง - เวียงจันทน์

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางเท่ียวชม ถ้ำจัง 
เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ถึงเวียงจันทน์ เช็คอินเข้าท่ีพัก
จากน้ันหลังอาหารเย็น พาท่านเท่ียวชม ตลาดกลางคืนรมิโขง จากน้ันกลับสูท่ีพัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ถ้ำจัง  เป็นถ้ำเดียวของเมืองวังเวียงท่ีมีไฟฟ้าติดต้ังอยู่ภายใน
อดีตถ้ำแหง่นี้ ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์ สิทธ ิ์  หากใครทำสิ่งไม่ดีจะเกิดอาการจังงัง
หรอืเรยีกว่าอาการชักกระตุกแบบไทยเรานัน่เอง
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมชมธรรมชาติสองข้างทาง

อาหาร เช้า          ร้านอาหารของโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร

ท่ีพัก Vansana Riverside Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3.5 ดาว

วันท่ี 3
เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด - ดิวต้ีฟรี - ด่านสะพานมิตรภาพ 

http://www.vansanahotel-group.com/hotels.html


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

ท่องเท่ียวในเมืองเวียงจันทน์ ชม พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดสีสะเกด
เดินทางไปยังด่านสะพานมิตรภาพ
ระหว่างรอเจ้าหน้าท่ีดำเนนิการเอกสารด้านศุลกากร เชิญท่านอิสระช็อปป้ิง
สินค้าปลอดภาษ ีราคาถูก ท่ีร้านดิวตี้ ฟรี
นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพกลับสู่ฝั่งไทย  จังหวัดหนองคาย
สิ้ นสุดรายการเดินทาง ( กรณลีูกค้าต้องการให้ส่งยังสนามบินอุดรฯ
มีค่าใช้จ่ายตามตารางด้านบน )

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดพระธาตุหลวง  เป็นศาสนสถานท่ีสำคัญท่ีสุดของประเทศลาว
เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว
มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง 
อนุสาวรีย์ประตูชัย ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของนครเวียงจันทน์
บนถนนล้านช้างจะไปสิ้ นสุดท่ีบรเิวณประตูชัย
เป็นอนสุรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามก่อนหน้ากา
รปฏิวัติพรรคคอมมิวนสิต์ 
หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สร้างข้ึนโดยพระไชยเชรษฐาธริาช
เคยใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตท่ีอัญเชิญมาจากล้านนา
วัดสีสะเกด หรอืวัดแสน เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนแหง่แรกในนครเวียงจันทน์
ในอดีตเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาว
 เหตุท่ีชื่อวัดแสนก็เพราะว่ามีพระพุทธรปูท้ังองค์เล็กและองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ท่ัว
วัด 100,000 องค์ 
ร้านดิวตี้ ฟร ี อิสระช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษรีาคาถูก 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม 
กลางวัน    ร้านอาหาร

วันท่ี 3
เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด - ดิวต้ีฟรี - ด่านสะพานมิตรภาพ 



ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน  (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนมูาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง ด่านหนองคาย ( รถตู้  Toyota Commuter D4D )
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

ราคาน้ีไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์, ซักรดี, โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว

ทำวีซ่าท่ีด่าน ประมาณ USD 30-35 ใช้รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 1-2 รปู
สัญชาติ Asean ไม่ต้องทำวีซ่า

ค่างานเลี้ ยงม้ือค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันท่ี 24  และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/laos/529
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