 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 พ.ค. 2018 14:42

ทั วร์ลาว เวียงจั นทน์ วั งเวียง 3 วั น 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตั วตั้ งแต่ 2 คน
รั บสง่ ที่ชายแดนฝั่งหนองคาย



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางถึงชายแดนฝั่งหนองคาย
ทำบุญ ไหว้พระ
วั ดพระธาตุหลวง
วั ดศรีเมือง วั ดเก่าแก่
ศิลปวั ฒนธรรม ธรรมชาติ
หอพระแก้ว พิพิธภั ณฑ์ศิลปะโบราณ
ชมหินงอกหินย้อยถ้ำจั ง
ล่องเรือลำน้ำซอง
ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม
สบายๆช้อปป้ ิง
ตลาดเช้า เวียงจั นทน์
ร้านดิวตี้ฟรี


ราคา
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กร๊ ปุ สว่ นตัว

ราคา/คน
ต.ค. 2560 - เม.ย. 2561

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน

16,500.12,200.10,700.9,900.-



พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กร๊ ปุ สว่ นตัว

ราคา/คน
ต.ค. 2560 - เม.ย. 2561

พั กเดี่ยวเพิ่ม

3,800.-

รับสง่ สนามบินอดุ รฯ ไป-กลับ

ราคา/คน

เดินทาง 2 - 3 คน (Starex Van)
เดินทาง 4 - 5 คน (Starex Van)
เดินทาง 6 - 7 คน (Starex Van)
เดินทาง 8 - 9 คน (Toyota New)

3,000.1,500.1,000.1,000.-

รายละเอียด

วั นที่ 1
ด่านสะพานมิตรภาพ - เวียงจั นทน์ - วั งเวียง

การเดินทาง ช่วงเช้า
08.00 น. รั บคณะที่ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
จากนั้ นนำท่านผ่านพิธกี ารด่านตรวจคน เข้า-ออกเมือง
ทั้ งฝั่งไทยและฝั่งลาว มงุ่ หน้าสูห่ ลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร
โดยผา่ นนครเวียงจั นทน์
ช่วงบ่าย
หลั งอาหารกลางวั นที่ร้านอาหาร เดินทางท่องเที่ยว เช่น ล่องเรือชมธรรมชาติในแม่น้ำซอง
สนกุ สนานการทานอาหารท้องถิ่นแบบขาแชน่ ้ ำ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางทางสู่จุดหมายคือ เมืองวั ง เวียง เมืองเล็กๆตั้ งอยู่ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา
เป็นส่วนหนึง่ ของแขวงเวียงจั นทน์ ระยะหา่ งประมาณ 160 กิโลเมตร
วั งเวียงป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีแมน่ ้ ำซองใหลผา่ นกลางใจเมือง
เมื่อประกอบกั บบรรยากาศของสายหมอกยามเช้า
วั งเวียงจึงงดงามจนได้ชื่อว่าเป็นก้ ยุ หลินแหง่ เมืองงลาว นอกจากทิวทั ศน์ที่งดงามแล้ว
ยั งมีกิจกรรมผจญภั ยประเภทพายคายั ค ล่องหว่ งยาง เที่ยวถ้ำ สำหรั บนั กท่องเที่ยวขาลุยด้วย
ช่วงบ่าย
นั ่ง เรือล่องตามลำน้ำซอง แมน่ ้ ำซองเป็นแมน่ ้ ำสายใหญท่ ี่ใหลผา่ นใจกลางตั วเมืองวั งเวียง
นอกจากจะเด่นในด้านทิวทั ศน์อันงดงามเสมือนก้ ยุ หลินแหง่ เมืองลาวแล้ว
แม่น้ำซองยั งเป็นสายน้ำแหง่ การผจญภั ย มีการล่องเรือหางยาว พายเรือคายั ค
และล่องหว่ งยางอั นแสนสนกุ ให้ไปลุยกั น
ทาน ดื่ม สนกุ สนาน ไกล้ๆต้นน้ำจะมีร้านอาหารสองฝั่งแมน่ ้ ำซอง
ตั้ งโต๊ะกั นชายฝั่งแต่อยู่ในน้ำ โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาใช้บริการ
ได้เวลาสมควรนำกลั บที่พัก ก่อนที่จะสู่โหมดอาหารเย็น

อาหาร

ช่วงค่ำ
หลั งจากอิ่มอรอ่ ยกั บอาหารเย็นแล้ว ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ ตลาดร้านค้า
ยามค่ำคืนของเมืองวั งเวียง ก่อนเดินเท้ากลั บยั งที่พัก
มื้อกลางวั น
ร้านอาหารวั งเวียง
มื้อเย็น
ร้านอาหารวั งเวียง

วั นที่ 1
ดา่ นสะพานมิตรภาพ - เวียงจั นทน์ - วั งเวียง

ที่พัก

Silver Naga Hotel 4*

วั นที่ 2
เมืองวั งเวียง - ลอ่ งเรือชมเขื่อนน้ำงึม - เวียงจั นทน์

การเดินทาง

ช่วงเช้า
เดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองวั งเวียง เช่น ถ้ำจั ง ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม

ช่วงบ่าย
เดินทางออกจากเขื่อนน้ำงึม สู่เมืองเวียจั นทน์ ชมอนเุ สาวรีย์ชัย หอพระแก้ว พระธาตุหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ ถ้ำจั ง เป็นถ้ำเดียวของเมืองวั งเวียงที่มีไฟฟ้ าติดตั้ งอยู่ภายใน อดีตถ้ำแหง่ นี้ชาวบ้านเชื่อกั นว่าศักดิ์สิทธิ์ หากใครทำสิ่งไม่ดีจะเกิด
หรือเรียกว่าอาการชั กกระตุกแบบไทยเรานั น่ เอง จากลานจอดรถเดินขึ้นบั นใด 147 ขั้ น ถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำจะมีหนิ งอกหินย้อยมากมาย
สามารถเดินเที่ยวชมได้อยา่ งสะดวกสบาย สว่ นบนของถ้ำยั งสามารถชมทิวขุนเขาและวิวแมน่ ้ ำซองได้อยา่ งสวยงามอีกด้วย

ช่วงบ่าย
ล่องเรือชมความงามของเขื่อนน้ำงึม เขื่อนน้ำงึม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่เก็บกั กน้ำจากลำน้ำงึม มีพ้ นื
ตารางกิโลเทตร เป็นเขื่อนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ในปริมาณที่มากและเกินพอใช้สำหรั บนครเวียงจั นทน์ โดยส่วนที่เหลือส่งออกมาข
ภายในเขื่อนน้ำงึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจั ดกระจาย อยูจ่ ำนวนมาก และตั้ งอยูห่ า่ งจากเวียงจั นทน์ประมาณ 90 กิโลเมตร

ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้ งอยู่ทางทิศตะวั นออกเฉียงเหนือของนครเวียงจั นทน์ บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จใ
เป็นอนสุ รณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า
เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จาประเทศอเมริกาที่ซ้ อื มาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจั นทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อ
เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกั บฝรั ง่ เศสเข้าด้วยกั นอยา่ งงดงาม
นำทา่ นกราบสักการะ วั ดพระธาตุห ลวง อยูท่ างทิศตะวั นออกเฉียงเหนือของประตูชัย เปน็ ศาสนสถานที่สำคั ญที่สดุ ของประเทศลาว เปน็ ส
มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาว มีลักษณะคล้ายป้ อมปรา
มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ข้ ึนโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกั บทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด

อาหาร

ชม หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวั ดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สร้างขึ้นโดย พระไชยเชรษฐาธิราช ในปี พ.ศ. 2054
นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา ในสมั ยธนบรุ ี ตอ่ มาหอพระแก้วได้ถกู กองทั พไทยทำลายในสมั
และได้บูรณะใหม่อีกครั้ งในปี พ.ศ. 2485 นั กท่องเที่ยวนิยมเที่ยวชมวั ตถุโบราณที่รวบรวมจากหลายแหง่ ซึ่งมีทั้งศิลปแบบขอม ลาว และไทย
ด่นที่สุดจะเป็นศิลาจารึกพระธาตุศรีสองรั ก ของจริงที่สร้างขึ้นตั้ งแต่สมั ยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
มื้อเช้า
ร้านอาหารของโรงแรม
มื้อกลางวั น
ระหวา่ งลอ่ งเรือเขื่อนน้ำงึม

ที่พัก

มื้อเย็น
ร้านอาหาร
Donchan Palce Hotel 4 *

วั นที่ 3
เวียงจั นทน์ - ช้อปป้ งิ ตลาดเช้า - ดิวตี้ฟรี - ด่านสะพานมิตรภาพ

วั นที่ 3
เวียงจั นทน์ - ช้อปป้ งิ ตลาดเช้า - ดิวตี้ฟรี - ด่านสะพานมิตรภาพ

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางท่องเที่ยวในกรงุ เวียงจั นทน์ เช่น วั ดศรีเมือง ตลาดเช้า
ช่วงบ่าย
เดินทางถึงดา่ นสะพานมิตรภาพ ระหวา่ งรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสารด้านศลุ กากร
เชิญท่านอิสระช็อปป้ ิง สินค้าปลอดภาษี ราคาถูก ที่ร้านดิวตีฟรี
หลั งจากนั้ นนำท่านข้ามสะพานมิตรภาพกลั บสู่ฝั่งไทย จั งหวั ดหนองคาย สิ้นสุดรายการเดินทาง
(กรณีลูกค้าต้องการให้ส่งยั งสนามบินอุดรฯ มีคา่ ใช้จา่ ยตามตารางด้านบน)
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านนมั สการ วั ดศรีเมือง
เป็นวั ดแหง่ หนึง่ ในนครเวียงจั นทน์ที่มีประชาชนลาวเดินทางไปสักการะบูชาเป็น
จำนวนมากในแตล่ ะวั น ภายในวั ดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของ เสาหลั กเมืองประจำนครเวียงจั นทน์
วั ดศรีเมืองสร้างขึ้นในปพี .ศ.2106 โดยเหลา่ เสนาอำมาตยืของพระเจ้าไชยเชษฐาธราช
ได้ลงความเห็นให้สร้างวั ดศรี เมือง ณ ที่แหง่ นี้
ต่อมาในปีพ.ศ.2371 ถูกกองทั พสยามทำลายลง และสร้างวั ดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458
ภายในวั ดศรีเมืองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูม่ ากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเกา่ แก่
พระพทุ ธรูปองค์น้ ไี ด้ชำรดุ ไปบางสว่ น ซึ่งชาวลาวเชื่อกั นวา่ พระพทุ ธรูปองค์น้ ศี ั กดิ์สิทธิ์เป้ นอยา่ งมาก
ด้านหน้าบริเวณตรงข้ามประตูทางเข้าวั ดศรีเมืองมีร้านจำหนา่ ยดอกไม้ ธูป
เทียน และร้านจำหนา่ ยผลไม้ให้บริการ
ทางด้านตะวั นออกของวั ดศรีเมืองมีสวนสาธารณะ เล็กๆ มีพระบรมรูปของเจ้ามหาชีวิตศรีสวา่ งวงศ์
ตั้ งอยูบ่ นแทน่ สูงกลางสวนสาธารณะ
พระหั ตถ์ทรงถือสมุดใบลานที่จารึกประมวลกฏหมายฉบั บแรกของลาวไว้
พระบรมรูปเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ นี้เป็นของขวั ญที่ทางสหภาพโซเวียตมอบให้
มาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หลั งจากนั้ นแผน่ ป้ ายโลหะจารึกพระนามถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์ร้ อื ทิ้งออกไป
ภายหลั งฝ่ายคอมมิวนิสต์ประสบชั ยชนะในปี พ.ศ.2518
นำท่านเข้า ช้อปป้ ิง ที่ ตลาดเช้า ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่หญ่ท่สี ุดของนครหลวงเวียงจั นทน์
มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกช้อปป้ งิ ได้อย่างจุใจ ทั้ งผ้าไหม เครือ่ งเงิน
รวมถึงอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าต่างๆ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ เป็นต้น

อาหาร

ช่วงบ่าย
เชิญท่านอิสระช้อปป้ ิงสิ้นค้าปลอดภาษีราคาถูก ที่ร้านดิวตี้ฟรี ซึ่งมีให้ท่านเลือกซื้ออยู่หลายร้าน
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (2 คน / ห้อง)
คา่ อาหารที่ระบุในรายการเดินทาง
ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตา่ งๆตามรายการ
ค่าไกด์นำเที่ยว
ค่าประกั นอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม

คา่ อาหารและเครือ่ งดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
ค่าใช้จ่ายส่วนตั วต่างๆ นอกเหนือรายการ
ค่าทิปไกด์ และคนขั บรถ
คา่ วีซา่ ที่ดา่ นสำหรั บชาวตา่ งชาติ (คนไทยไมต่ ้ องทำวีซา่ )
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรั กษา
มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคั ญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

