 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 4 พ.ค. 2020 16:23

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



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ รถจากสนามบินถึงชายแดนฝั่งหนองคาย
ทำบญุ ไหว้พระ

พระธาตุหลวง
วัดสีสะเกด
ศิลปวัฒ นธรรม ธรรมชาติ

หอพระแก้ว
ประตูชัย
ถ้ำจัง
บลูลากูน
สบายๆช้อปปิ้ง

ตลาดกลางคืน รมิ โขง เวียงจันทน์
ร้านดิวตี้ฟรี




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน
เม.ย. - ก.ย. 2020

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพ่มิ
ตา่ งชาติเพิ่ม
ไกด์ภาษาอังกฤษเพิ่ม

16,700
13,200
10,800
9,200
8,300
1,800
1,000
3,000

รถต้ ู รับ-สง่ สนามบินอดุ รฯ -ดา่ นหนองคาย

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 9 คน

4,000

รายละเอียด

วันที่ 1
ดา่ นสะพานมิตรภาพ - วังเวียง - วัดมหาธาตุ - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน

การเดินทาง

ช่วงเช้า

08:00 รับคณะที่ดา่ นสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว (ดา่ นหนองคาย)
นำทา่ นผา่ นพิธกี ารดา่ นตรวจคน เข้า-ออกเมือง
ทั้ งฝั่งไทยและฝั่งลาว มงุ่ หน้าสวู่ ั งเวียง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร
โดยผา่ นนครเวียงจันทน์ ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เมอื งเล็กๆตั้ งอยทู่ า่ มกลางสายน้ำและขุนเขา
เป็นส่วนหนึง่ ของแขวงเวียงจันทน์ ระยะหา่ งประมาณ 160 กิโลเมตร
วังเวียงป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีแม่น้ำซองใหลผ่านกลางใจเมือง
งดงามจนได้ชื่อวา่ เป็นก้ ยุ หลินแหง่ เมืองงลาว
วัดมหาธาตุ สร้างขึ้ นเมื่อ พ.ศ.2091 ในสมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธ ริ าช สิ่งกอ่ สร้างสำคัญ
คือ สิม พระธาตมุ ีรปู แบบเป็นเจดีย์ทรงปราสาท อยใู่ นผังสี่เหลี่ยม ไมย่ กเก็จ
รปู แบบคล้ายเจดีย์วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ สันนษิ ฐานว่า
นา่ จะเป็นอิทธพิ ลศิลปะล้านนา อาจกำหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21
ถ้ำปูคำ หา่ งจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร
ภายในประดิษฐานพระนอนสำรดิ จากประเทศไทย
ถ้ำปคู ำแหง่ นี้ เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญด่ ้ านในมีลำแสงสอ่ งเข้ามาด้านในถ้ำ
คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเหน็ ปูคำถือว่าโชคดีหรอื มีบุญ
บลูลากูน พักผ่อนเล่นน้ำและกิจ กรรมสนกุ ๆ น้ำสีฟ้าใสและปลาจาด
เกล็ดเล็กสีปีกแมลงทับ แวววาวสวยงาม คล้ายปลาพลวงบ้านเรา
เดินชมบรรยากาศ ตลาดยามคำ่ คืนของเมืองวังเวียง กอ่ นกลับที่พัก
เมืองวังเวียง

อาหาร

กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

The Grand Riverside Hotel หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2
ถ้ำจัง - เวียงจันทน์

การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางเที่ยวชม ถ้ำจัง
เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ถึงเวียงจันทน์ เช็คอินเข้าที่พัก
จากนั้ นหลังอาหารเย็น พาทา่ นเที่ยวชม ตลาดกลางคืนรมิ โขง จากนั้ นกลับสูที่พัก
พักผอ่ นตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นถ้ำเดียวของเมืองวังเวียงที่มีไฟฟ้ าติดตั้ งอยภู่ ายใน
อดีตถ้ำแหง่ นี้ชาวบ้านเชื่อกันวา่ ศักด์ สิ ิทธ์ ิ หากใครทำสิ่งไมด่ ีจะเกิดอาการจังงัง
หรอื เรยี กว่าอาการชักกระตุกแบบไทยเรานัน่ เอง
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมชมธรรมชาติสองข้างทาง
ถ้ำจัง

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ร้านอาหารของโรงแรม
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

Vansana Riverside Hotel หร ือเทียบเทา่ ระดับ 3.5 ดาว

วันที่ 3
เวียงจันทน์ - พระธาตหุ ลวง - ประตชู ั ย - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด - ดิวตี้ฟรี - ดา่ นสะพานมิตรภาพ

วันที่ 3
เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด - ดิวตี้ฟรี - ดา่ นสะพานมิตรภาพ

การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

ทอ่ งเที่ยวในเมืองเวียงจันทน์ ชม พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดสีสะเกด
เดินทางไปยังด่านสะพานมิตรภาพ
ระหวา่ งรอเจ้าหน้าที่ดำเนนิ การเอกสารด้านศุลกากร เชิญทา่ นอิสระช็อปป้ งิ
สินค้าปลอดภาษ ี ราคาถูก ที่ร้านดิวตี้ฟรี
นำทา่ นข้ามสะพานมิตรภาพกลับสฝู่ ั ่งไทย จังหวัดหนองคาย
สิ้ นสดุ รายการเดินทาง ( กรณลี ูกค้าต้องการให้สง่ ยังสนามบินอดุ รฯ
มีคา่ ใช้จา่ ยตามตารางด้านบน )
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว
เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว
มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง
อนุสาวร ีย์ประตูชัย ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื ของนครเวียงจั นทน์
บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสดุ ที่บรเิ วณประตูชัย
เป็นอนสุ รณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามกอ่ นหน้ากา
รปฏิวัติพรรคคอมมิวนสิ ต์
หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สร้างขึ้ นโดยพระไชยเชรษฐาธ ริ าช
เคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา
วัดสีสะเกด หรอื วัดแสน เป็นวัดที่สร้างขึ้ นแหง่ แรกในนครเวียงจั นทน์
ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาว
เหตุที่ชื่อวัดแสนก็เพราะวา่ มีพระพุทธรปู ทั้ งองค์เล็กและองค์ใหญป่ ระดิษฐานไว้ทั่ว
วัด 100,000 องค์
ร้ านดิวต้ ฟี ร ี อิสระช้อปป้ งิ สินค้าปลอดภาษรี าคาถูก
วัดพระธาตุหลวง

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร

ราคาน้ ีร วม

ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง เมนมู าตรฐาน อาหารไทย+ลาว
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง ด่านหนองคาย ( รถต้ ู Toyota Commuter D4D )
คา่ น้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บา่ ย 1)
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคาน้ ไี มร่ วม

ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์, ซักรดี , โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ทำวีซ่าที่ด่าน ประมาณ USD 30-35 ใช้รปู ถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รปู
สัญชาติ Asean ไมต่ ้ องทำวีซา่
ค่างานเลี้ ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

