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ผจญภยัสไตลเ์บาๆ ผู้ใหญ่กไ็ด้ หนุ่มสาว กด็ี ตอ้งเทีย่วที ่สปป.ลาว บ้านใกล้เรือนเคียง สมัผัสเมืองวงัเวียง กับ

กจิกรรมแอดเวนเจอร์ที่เมืองวังเวียง ชมถ ้ าจงั ที่มีหินงอกสวยงาม ชมถ ้ าปูค า(บลูลากูน) ชมถ ้ าชา้ง ชมถ ้ าน ้ า และล่องเรือ

ล าน ้ าซอง ชมวิถีชาวบ้านริมฝั่งและวิวทวิทศัน์สวยงามนักทอ่งเที่ยวขนานนามว่า “กุย้หลินเมืองลาว” ชมเขื่อนน ้ างึม พร้อม
กบัสมัผัสนครหลวงเวียงจันทน ์เมืองหลวง สปป.ลาว ชมพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรียป์ระตูชยั ชมพิพธิภณฑว์ดัสีสะเกด 

เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ ผู้บุกเบิก GATE WAY INDOCHINA ช านาญเส้นทางอนิโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ 
เคร่ืองบิน และล่องเรือแม่น า้โขง เป็นพิเศษ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง      20-22 มค., 3-5,  17-19 กพ., 3-5 มคี., 17-19 มคี.    ทำ่นละ 14,900 บำท 

      11-13 กพ., 13-15, 15-17 เม.ย., 5-7 พค.60   ทำ่นละ 15,900 บำท 

   31 มคี.-2 เม.ย., 7-9 เม.ย., 29 เม.ย.-1 พค., 12-14, 26-28 พค.    ทำ่นละ 14,900 บำท 
 
 

วันแรก           สนามบินสวุรรณภมูิ-เวียงจันทน์-เข่ือนน ้างึม-วังเวียง-ถ ้าจัง 
07.00 น.   คณะพร้อมกนัที่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่ 10   
  เคานเ์ตอร ์W  แถว 10-12  สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก

เร่ืองเอกสารและสัมภาระ 

09.35 น.   เหินฟ้าสู่เวียงจันทน์  โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 442  
10.35 น. ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับ

น าขึ้นรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ แล้วเดินทางสู่เขื่อนน ้ างึม เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลัง

น า้ที่ใหญ่และสวยงามของ สปป.ลาว   
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัรา้นริมเขื่อน 
บ่าย เดินทางสู่เมืองวงัเวียง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือระหว่างผ่านเมืองโพนโฮง-น า้ลีก-บ้านทา่เรือ 

และเมืองวังเวียง ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ชมวิวทวิทศัน์ที่สวยงาม  
16.00 น.  ถึงเมืองวังเวียง ชมถ ้ าจัง ภายในมีพระพุทธรูปและหินงอกหินย้อย พร้อมกบัชมตัวเมืองวังเวียงในมุมสูง 
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  ถ่ายภาพอสิระตามอธัยาศัย  
18.30 น. รับประทานอาหารค ่ารา้น..... หลังอาหารน าเข้าที่พกั THAVONSOUK RESORT/ THAVISOUK HOTEL 

AND RESORT หรือเทยีบเทา่ พักผ่อนอสิระ  
วันท่ีสอง             ถ ้าปูค า(บลลูากนู)-ถ ้าช้าง-ถ ้าน ้า-ล่องเรือน ้าซอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ถ ้ าปูค า(บลูลากูน) น า้ใส่สะอาด เล่นน า้อสิระตามอธัยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัรา้น.... 
บ่าย น าทา่นชมถ ้ าชา้ง ซ่ึงเป็นถ า้ที่สวยงาม แล้วชมถ ้ าน ้ า เล่นน า้อสิระตามอธัยาศัย จากน้ันน าทา่นลงเรือ 

เล็กล่องล าน ้ าซองชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งและวิวทวิทศัน์ยามเยน็ที่สวยงาม ใช้เวลาล่องประมาณ 40 นาท ี

18.30 น. รับประทานอาหารค ่ารา้น.... หลังอาหารพักผ่อนอิสระ พกั THAVONSOUK RESORT/ THAVISOUK 

HOTEL AND RESORT 
วันท่ีสาม              วังเวียง-โพนโฮง-เวียงจันทน์-หอพพิธิภัณฑ์วัดสีสะเกด-อนสุาวรีย์ประตชัูย-พระธาตุ 
 หลวง-ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมอืงร้าน OTOP-เวียงจันทน์-กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก    
11.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์  รับประทานอาหารกลางวันรา้น...... 
บ่าย น าชมพพิธิภณัฑสี์สะเกด วัดที่มีภมิูสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหน่ึงของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่

มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาหลดหล่ันกนัลงมาเป็นช้ันๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง ลาว ชมอนุสาวรีย์

ประตูชยั เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกบัฝร่ังเศสเข้าด้วยกนัอย่างงดงามและกลมกลืน 
จากน้ันไปสกัการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว จากน้ันน าทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้

พื้ นเมือง(OTOP) ร้านจินตะนา เลือกซ้ืออิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรอ าลานครหลวงเวียงจันทน์

เดินทางสู่สนามบินวัดไต 
18.35 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445 

19.35 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ 
***เวยีงจนัทน์-เข่ือนน ้ ำงึม-วงัเวียง-เวยีงจนัทน์3วนั(QV)*** 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำร  ส ำหรบักรุป๊ 16-20 ทำ่น (มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย)  8-9 ทำ่น  ไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย   
 

กรณีเดนิทำง 8-9 ทำ่น(เด็กคดิเทำ่รำคำผูใ้หญ)่ 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่                 

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 10 ปี

พักรวมกับผูใ้หญ ่

1 ทำ่น(มเีตยีง) 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทำ่นละ 

 20-22 มค., 3-5,  17-19 กพ.,  
3-5 มคี., 17-19 มคี.  

 31 มคี.-2 เม.ย., 7-9 เม.ย.,            
29 เม.ย.-1 พค., 12-14,             

14,900.- 14,900.- 1,600.- 
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26-28 พค.    

11-13 กพ., 13-15,              

15-17 เม.ย., 5-7 พค.60 
15,900.- 14,900.- 1,600.- 

6-9 ทำ่น เดนิทำงไดท้กุวนั 15,900.- 15,900.- 16,00.- 

หนงัสอืเดนิทำงไทยตอ้งมอีำยกุำรเดนิทำงเหลอืไมน่อ้ย กวำ่ 6 เดอืน  

มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  กรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
 

อตัรานี้ รวม        ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ รถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับ

อากาศทอ่งเที่ยว สปป.ลาว/ ที่พักโรงแรม 2 คืน(ห้องละ 2-3 ทา่น)/ บัตรเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว/ อาหาร
ตามระบุในรายการ/ ไกด์ท้องถิ่น/ เรือล่องน า้ซอง/ ประกนัการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินทา่นละ 

 1,000,000/500,000 บาท(เฉพาะอุบัติเทา่นั้น)/ น า้ดื่ม-ผ้าเยน็ 
 

อตัรานี้ ไม่รวม   ทปิไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ/ อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว/ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่ 
จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ   

 

เอกสารทีใ่ช ้      พาสปอรต์  ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 
 
 

เง่ือนไขการจอง   เมื่อยืนยนัการจอง ส่งส าเนาหนา้พาส มาที่ Email : wansabaitour@gmail.com 

                       หรือทาง Line  สามารถ add ไลน ์ไดท้ี่ ไอดี ning1618 หรือ ไอดี wansabai 

                       หรือ line : @wansabai มี@ขา้งหนา้  Tel : 095-5144311 / 095-5518921 

                      พรอ้มช าระค่ามดัจ า ท่านละ  8,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
 

 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและค านึงถึงประโยชน์ท่านเป็นส าคัญ 
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