 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 13 มี.ค. 2019 14:15

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
รับสง่ ท่ชี ายแดนฝั่งหนองคาย



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางถึงชายแดนฝั่งหนองคาย....ราคาคา่ ทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้
ทำบุญ ไหว้พระ
วัดพระธาตุหลวง
วัดศรเี มือง วัดเกา่ แก่
ศิลปวั ฒนธรรม ธรรมชาติ
หอพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ศิลปะโบราณ

ชมหนิ งอกหนิ ย้อยถ้ำจัง
ลอ่ งเรอื ลำน้ำซอง
ล่องเรอื เขื่อนน้ำงึม
สบายๆช้อปป้ ิง
ตลาดเช้า เวียงจันทน์
ร้านดิวตี้ฟรี




ราคา

รายละเอียด

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดนิ ทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

16,500.12,200.10,700.9,900.3,800.-

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.-

วันที่ 1
ดา่ นสะพานมิตรภาพ - เวียงจันทน์ - วังเวียง

การเดินทาง ช่วงเช้า
08.00 น. รับคณะที่ดา่ นสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
จากนั้ นนำทา่ นผา่ นพิธกี ารดา่ นตรวจคน เข้า-ออกเมือง
ทั้ งฝั่งไทยและฝั่งลาว มงุ่ หน้าสหู่ ลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร
โดยผา่ นนครเวียงจันทน์
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร เดินทางท่องเที่ยว เช่น
ลอ่ งเรอื ชมธรรมชาติในแมน่ ้ ำซอง สนกุ สนานการทานอาหารท้องถิ่นแบบขาแชน่ ้ ำ

วันที่ 1
ดา่ นสะพานมิตรภาพ - เวียงจันทน์ - วังเวียง

สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ย ว เดนิ ทางทางสจู่ ุดหมายคือ เม ืองวั ง เวียง เมืองเล็กๆตั้ งอยทู่ า่ มกลางสายน้ำและขุนเขา
เป็นสว่ นหนึง่ ของแขวงเวียงจันทน์ ระยะหา่ งประมาณ 160 กิโลเมตร
วังเวียงป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีแมน่ ้ ำซองใหลผา่ นกลางใจเมือง
เมื่อประกอบกับบรรยากาศของสายหมอกยามเช้า
วังเวียงจึงงดงามจนได้ชื่อวา่ เปน็ ก้ ยุ หลินแหง่ เมืองงลาว นอกจากทิวทัศน์ที่งดงามแล้ว
ยังมีกิจกรรมผจญภัยประเภทพายคายัค ล่องหว่ งยาง เที่ยวถ้ำ
สำหรับนักท่องเที่ยวขาลุยด้วย
ช่วงบ่าย
นั ่ง เรอื ล่องตามลำน้ำซอง
แมน่ ้ ำซองเป็นแมน่ ้ ำสายใหญท่ ี่ใหลผา่ นใจกลางตัวเมืองวังเวียง
นอกจากจะเดน่ ในด้านทิวทัศน์อันงดงามเสมือนก้ ยุ หลินแหง่ เมืองลาวแล้ว
แมน่ ้ ำซองยังเป็นสายน้ำแหง่ การผจญภัย มีการลอ่ งเรอื หางยาว พายเรอื คายัค
และลอ่ งหว่ งยางอันแสนสนกุ ให้ไปลยุ กัน
ทาน ดื่ม สนกุ สนาน ไกล้ๆต้นน้ำจะมีร้านอาหารสองฝั่งแม่น้ำซอง
ตั้ งโต๊ะกันชายฝั่งแต่อยู่ในน้ำ โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาใช้บรกิ าร
ได้เวลาสมควรนำกลับที่พัก กอ่ นที่จะสู่โหมดอาหารเย็น
ช่วงค่ำ
หลังจากอิ่มอรอ่ ยกับอาหารเย็นแล้ว ให้ทา่ นได้เดินชมบรรยากาศ ตลาดร้านค้า
ยามคำ่ คืนของเมืองวังเวียง กอ่ นเดินเท้ากลับยังที่พัก
อาหาร

ท่ีพัก

มื้อกลางวั น
ร้านอาหารวังเวียง
มื้อเย็น
ร้านอาหารวังเวียง
Silver Naga Hotel 4*

วันที่ 2
เมืองวังเวียง - ลอ่ งเรือชมเขื่อนน้ำงึม - เวียงจันทน์

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองวังเวียง เช่น ถ้ำจัง ล่องเรอื เขื่อนน้ำงึม
ช่วงบ่าย
เดินทางออกจากเขื่อนน้ำงึม สเู่ มืองเวียจันทน์ ชมอนเุ สาวรยี ์ ชัย หอพระแก้ว
พระธาตุหลวง
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดินทางสู่ ถ้ำจั ง เป็นถ้ำเดียวของเมืองวังเวียงที่มีไฟฟ้ าติดตั้ งอยู่ภายใน
อดีตถ้ำแหง่ นี้ ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักด์ สิ ิทธ์ ิ หากใครทำสิ่งไม่ดีจะเกิดอาการจังงัง
หรอื เรยี กวา่ อาการชักกระตุกแบบไทยเรานัน่ เอง จากลานจอดรถเดินขึ้นบันใด 147 ขั้ น
ถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำจะมีหนิ งอกหนิ ย้อยมากมาย
สามารถเดินเที่ยวชมได้อยา่ งสะดวกสบาย
สว่ นบนของถ้ำยังสามารถชมทิวขุนเขาและวิวแมน่ ้ ำซองได้อยา่ งสวยงามอีกด้วย
ช่วงบ่าย
ลอ่ งเรอื ชมความงามของเขื่อนน้ำงึม เขื่อนน้ำงึม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515
เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้ำจากลำน้ำงึม มีพ้ นื ที่เก็บกักประมาณ 250
ตารางกิโลเทตร
เป็นเขื่อนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ในปรมิ าณที่มากและเกินพอใช้สำหรับนครเวียง
จันทน์ โดยส่วนที่เหลือส่งออกมาขายทางฝั่งไทย
ภายในเขื่อนน้ำงึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจัดกระจาย อยจู่ ำนวนมาก
และตั้ งอยหู่ า่ งจากเวียงจันทน์ประมาณ 90 กิโลเมตร
ชม อนสุ าวรีย์ประตูชัย ตั้ งอยทู่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนอื ของนครเวียงจันทน์
บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสดุ ที่บรเิ วณประตชู ั ย สร้างเสรจ็ ในปี พ.ศ.2512
เป็นอนสุ รณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามกอ่ นหน้าการปฏิ
วัติพรรคคอมมิวนสิ ต์ ประตูชัยมีชื่อเรยี กอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ ง
เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จาประเทศอเมรกิ าที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวี
ยงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน
เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรัง่ เศสเข้าด้วยกันอยา่ งงดงาม
นำทา่ นกราบสักการะ วั ดพระธาตุห ลวง อยทู่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนอื ของประตูชัย
เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว

มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง
วันที่ 2 แทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธปิ ไตยของลาว มีลักษณะคล้ายป้ อมปราการ
่อนน้ำ่องึมสร- เว้ าียงระเบ
เมืองวังเวียง - ลอ่ งเรือชมเขื
งจันทน์ ียงสูงใหญ่ข้ ึ นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอ
มีการก
าไว้โดยตลอด
ชม หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สร้างขึ้นโดย
พระไชยเชรษฐาธริ าช ในปี พ.ศ. 2054
นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา
ในสมัยธนบรุ ี ตอ่ มาหอพระแก้วได้ถกู กองทัพไทยทำลายในสมัยรัชกาลที่ 3
และได้บรู ณะใหมอ่ ีกครั้ งในปี พ.ศ. 2485
นักท่องเที่ยวนยิ มเที่ยวชมวัตถุโบราณที่รวบรวมจากหลายแหง่ ซึ่งมีทั้งศิลปแบบขอม ลาว
และไทย ด่นที่สุดจะเป็นศิลาจารึกพระธาตุศรสี องรัก
ของจรงิ ที่สร้างขึ้นตั้ งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธริ าช
อาหาร
มื้อเช้า
ร้านอาหารของโรงแรม
มื้อกลางวั น
ระหว่างล่องเรอื เขื่อนน้ำงึม
มื้อเย็น
ร้านอาหาร
ที่พัก

Donchan Palce Hotel 4 *

วันที่ 3
เวียงจันทน์ - ช้อปป้ งิ ตลาดเช้า - ดิวตี้ฟรี - ดา่ นสะพานมิตรภาพ

วันที่ 3
เวียงจันทน์ - ช้อปป้ งิ ตลาดเช้า - ดิวตี้ฟรี - ดา่ นสะพานมิตรภาพ

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางท่องเที่ยวในกรงุ เวียงจันทน์ เช่น วัดศรเี มือง ตลาดเช้า
ช่วงบ่าย
เดินทางถึงดา่ นสะพานมิตรภาพ ระหวา่ งรอเจ้าหน้าที่ดำเนนิ การเอกสารด้านศุลกากร
เชิญทา่ นอิสระช็อปป้ งิ สินค้าปลอดภาษ ี ราคาถูก ที่ร้านดิวตีฟรี
หลังจากนั้ นนำทา่ นข้ามสะพานมิตรภาพกลับสฝู่ ั ่งไทย จังหวัดหนองคาย
สิ้นสุดรายการเดินทาง (กรณลี กู ค้าต้องการให้สง่ ยังสนามบินอดุ รฯ
มีค่าใช้จ่ายตามตารางด้านบน)

วันที่ 3
เวียงจันทน์ - ช้อปป้ งิ ตลาดเช้า - ดิวตี้ฟรี - ดา่ นสะพานมิตรภาพ

สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ท่ีย ว นำทา่ นนมัสการ วั ดศรีเม ือง
เป็นวัดแหง่ หนึง่ ในนครเวียงจันทน์ที่มีประชาชนลาวเดินทางไปสักการะบูชาเป็น
จำนวนมากในแตล่ ะวัน ภายในวัดศรเี มืองเป็นที่ตั้งของ
เสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์ วัดศรเี มืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106
โดยเหลา่ เสนาอำมาตยืของพระเจ้าไชยเชษฐาธราช ได้ลงความเหน็ ให้สร้างวัดศรี เมือง ณ
ที่แหง่ นี้
ตอ่ มาในปพี .ศ.2371 ถกู กองทัพสยามทำลายลง และสร้างวัดศรเี มืองขึ้นมาใหมใ่ นปี
พ.ศ.2458 ภายในวัดศรเี มืองมีพระพุทธรปู ประดิษฐานอยู่มากมาย
โดยเฉพาะพระพุทธรปู ศักด์ ิสิทธ์ แิ ละเก่าแก่
พระพุทธรปู องค์นไี้ ด้ชำรดุ ไปบางส่วน ซึ่งชาวลาวเชื่อกันว่าพระพุทธรปู องค์น้ ศี ั กด์ สิ ิทธ์ เิ ป้
นอยา่ งมาก ด้านหน้าบรเิ วณตรงข้ามประตูทางเข้าวัดศรเี มืองมีร้านจำหนา่ ยดอกไม้ ธปู
เทียน และร้านจำหนา่ ยผลไม้ให้บรกิ าร
ทางด้านตะวันออกของวัดศรเี มืองมีสวนสาธารณะ เล็กๆ
มีพระบรมรปู ของเจ้ามหาชีวิตศรสี วา่ งวงศ์ ตั้ งอยบู่ นแทน่ สูงกลางสวนสาธารณะ
พระหัตถ์ทรงถือสมดุ ใบลานที่จารึกประมวลกฏหมายฉบับแรกของลาวไว้
พระบรมรปู เจ้ามหาชีวิตศรสี วา่ งวงศ์ นี้เป็นของขวัญที่ทางสหภาพโซเวียตมอบให้
มาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หลังจากนั้ นแผ่นป้ ายโลหะจารึกพระนามถูกฝ่ายคอมมิวนสิ ต์ร้ อื ทิ้งออกไป
ภายหลังฝ่ายคอมมิวนสิ ต์ประสบชัยชนะในปี พ.ศ.2518
นำทา่ นเข้า ช้อปป้ ิง ที่ ตลาดเช้า ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่หญท่ ี่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์
มีสินค้าให้ทา่ นได้เลือกซื้อและเลือกช้อปป้ งิ ได้อยา่ งจุใจ ทั้ งผ้าไหม เครือ่ งเงิน
รวมถึงอปุ กรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าตา่ งๆ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ เป็นต้น
ช่วงบ่าย
เชิญทา่ นอิสระช้อปป้ งิ สิ้นค้าปลอดภาษรี าคาถกู ที่ร้านดิวตี้ฟรี
ซึ่งมีให้ท่านเลือกซื้ออยู่หลายร้าน

วันที่ 3
เวียงจันทน์ - ช้อปป้ งิ ตลาดเช้า - ดิวตี้ฟรี - ดา่ นสะพานมิตรภาพ

อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
คา่ ที่พักโรงแรม 2 คืน (2 คน / ห้อง)
คา่ อาหารที่ระบใุ นรายการเดินทาง
คา่ รถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
คา่ ไกด์นำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มที่สั่งทานเพ่มิ เอง
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวตา่ งๆ นอกเหนอื รายการ
คา่ ทิปไกด์ และคนขับรถ
คา่ วีซา่ ที่ดา่ นสำหรับชาวตา่ งชาติ (คนไทยไมต่ ้ องทำวีซา่ )
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

