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นครเวียงจ ันทร์ ว ังเวียงแดนงาม

KL2.1

ไปรถ-กลับรถ 2 วัน 1 คืน

วันแรก : หนองคาย - เขื่อนนํ้างึม - วังเวียง
เช้า

บ่าย

เย็น

กราบนมัสการ หลวงพ่อใส พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะชาวไทย-ลาวสองฝั่งโขง
เพื่อเป็ นศิริมงคลก่อนเดินทาง ข้ามแม่น้ าํ โขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปยัง เขื่อนนํา้ งึม
เขื่อนไฟฟ้ าขนาดใหญ่ที่ส่งขายให้ไทย อ่างเก็บนํ้ากว้างใหญ่พร้อมชิมรดชาดอาหารปลาสดๆ
พอประมาณเดินทางต่อ
ถึง เมืองวังเวียง เมืองที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหิ นปูนสู งชันตั้งเด่นตระหง่าน แมกไม้
นานาพันธุ์ เมืองวังเวียงมี แม่ นํา้ นํา้ ซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายทําให้เมืองวังเวียง
เป็ นสถานที่นกั ท่องเที่ยวจากต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวแห่งนี้มาก ต่างให้สมญานามว่า
เปรี ยบเสมือน กุ้ยหลินแห่ งเมืองลาว เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก รีสอร์ ทเมืองวังเวียง เปลี่ยนชุดลุยนํ้า
ลงเรื อหางยาว ล่องแม่ นํา้ ซอง กว้างตื้นและใสสะอาด นักท่องเที่ยวต่างชาติเล่นนํ้าเล่นห่ วงยาง
ล่องเรื อแคนนู กระโดดนํ้าตลอดริ มฝั่งมี ผาตั้ง สูงตระหง่านเป็ นฉากหลังสวยงามมากริ มฝั่งนัก
มองดูพระอาทิตย์อสั ดง ผ่านภูเขาเป็ นฉากหลังอันลางเลือนเหมือนภาพวาด
บนหลังเขาหินปูนตั้งตระหง่าน สวยงามยิง่ นัก สําหรับคณะ35 ท่านขึ้นไป ทีมงานเขยลาว
จัดงานเลีย้ ง พร้อมคาราโอเกะเพลงไทยให้ร่วมสนุกกัน ต่อด้วยการยํา่ ราตรี แดนสุ ขาวดี
ถนนข้ าวเปลือก คลาคลํ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประดับร้าน ไฟแสงสี เหมือนตรอกข้าวสาร
เช่ารถจักรยานเที่ยวหรื อเข้าที่พกั รีสอร์ ทริมนํา้ ซอง (ตามสมัครใจ)
วันที่สอง : วังเวียง - นครเวียงจันทร์

เช้า

บ่าย

ขึ้นชม ถํา้ จัง ผ่านสะพานแขวนข้ามแม่น้ าํ ซอง เก็บภาพประทับใจก่อนขึ้นตัวถํ้าด้วยบันได 137 ขั้น
ภายในถํ้าจังสวยงามด้วยหิ นงอกหินย้อยทอแสงระยิบระยับ นํ้าไหลลอดเบื้องล่าง
ถึง นครเวียงจันทร์ นําพาท่านนมัสการ พระธาตุหลวง เมืองไซเสดถา พระธาตุเก่าแก่สาํ คัญคู่เมือง
ของลาว สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ทรงบูรณะขึ้นใหม่
แวะ ตลาดเช้ า ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสิ นค้านานาชนิด ของฝาก ของทีร่ ะลึกลาว
เก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สถาปั ตยกรรมผสมผสานศิลปะฝรั่งเศสและลาวสวยงาม
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กราบนมัสการขอพร ศาลหลักเมือง ณ วัดศรี เมือง เจ้ าแม่ สีเมือง ลํ่าลือเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์
ได้เวลาเดินทางกลับข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อ สิ นค้ าทีร่ ้ านปลอดภาษี และผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านสู่ จ.หนองคาย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
โรงแรม
VIP (วันชนะ)
มาตรฐาน(ทวีสุขรี สอร์ท)
ธรรมดา(โรงแรมอ่างคํา)

8 - 10 ท่าน
5,000
4,500
4,000

16 - 20 ท่าน
4,700
4,300
3,900

25 - 29 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
4,500
4,000
4,000
3,500
3,500
3,200

ค่าทําหนังสื อผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
ค่ารถยนต์เที่ยวในลาวตลอดรายการ
ค่าอาหาร จํานวน 5 มื้อ
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 1 คืน
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริ การ
บริ การของว่างมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวก
ประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
ค่า VAT
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เตรียมเดินทาง 5 หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) หรื อ
5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รับรองสําเนา จํานวน 1 แผ่น (ไม่ตอ้ งมีรูปถ่าย)
5 เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี ใช้สาํ เนาทะเบียนบ้าน พร้อมรู ปถ่าย 2 รู ป
5 เงินมัดจําล่วงหน้า 20 % ก่อนเดินทาง 7 วัน โอนเข้าบัญชี นายไพโรจน์ แก้ววงษา
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-239008-7
อัตรานี้รวม

