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ทัวร์กอล์ฟลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour บินลาวแอร์ไลน์

 ไฮไลท์ทริป

ราคารวมต๋ัวเครือ่งบิน กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง สายการบินลาวแอร์ไลน์..รวมค่า กรนีฟร,ี แคดดี้ , รถ,
18 หลุม 1 รอบ ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว 4 คนข้ึนไป
ไกด์พูดไทย
รถรับส่งตลอดการเดินทาง



สนามกอล์ฟ

Luang prabang golf club
กรุ๊ปส่วนตัวออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม

สถานท่ีท่องเท่ียว

หอพิพิธภัณฑ์แหง่ชาติ
วัดเชียงทอง

 ราคา

จำนวนผู้เล่นกอล์ฟ ราคา / คน

เดินทาง       4      คน 17,850

เดินทาง  6 คน    ข้ึนไป 17,000

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

หมายเหตุ... ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบิน

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang+Airport,+Laos/Phousi+Hill,+Luang+
Prabang,+Laos/Wat+Xiengthong,+Khem+Khong,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8933174,10
2.1435305,15z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd5382196
12f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!1m5!1m1!1s0x312f2a6a667fef0b:0xfd9af212
5d7a76fc!2m2!1d102.1369824!2d19.8902284!1m5!1m1!1s0x312f2a12ffc51c6b:0x1c5835a5
bac7c503!2m2!1d102.1431057!2d19.8975239!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang+Airport,+Laos/Phousi+Hill,+Luang+Prabang,+Laos/Wat+Xiengthong,+Khem+Khong,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8933174,102.1435305,15z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!1m5!1m1!1s0x312f2a6a667fef0b:0xfd9af2125d7a76fc!2m2!1d102.1369824!2d19.8902284!1m5!1m1!1s0x312f2a12ffc51c6b:0x1c5835a5bac7c503!2m2!1d102.1431057!2d19.8975239!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

08:15   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินลาวแอร์ไลน์ ช้ัน 4 Row
W 
10:15   ออกเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เท่ียวบินท่ี QV634
12:15   ถึงสนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว
ผ่านพิธกิารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรั
บ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเข้าเช็คอินท่ีพัก ก่อนท่ีจะเดินทางชมสถานท่ีท่องเทียวต่างๆ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต 
อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นท่ีประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสีว่าวงศ์ 
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รัฐบาลลาวจึงได้ใช้พระราชวังหลวงแหง่นี้ จัดแต่งเป็นพิพิธภัณ์ ต้ังแต่ปี พศ. 2518 
วัดเชียงทอง  วัดท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในเมืองหลวงพระบาง
จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณแีหง่สถาปัตยกรรมลาว ท่ีเด่นท่ีสุดคือ
สิมแบบหลวงพระบางแท้
ท่ีแม้ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อย่าง
ชัดเจน 
ตลาดค่ำ Night Market บนถนนศรสีว่างวงศ์ ต้ังแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน
เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบาง

อาหาร กลางวัน    ร้านอาหาร 
เย็น           ร้านอาหาร 

ท่ีพัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง

http://www.muangthonghotel.com/


วันท่ี 2
หลวงพระบาง - สนามกอล์ฟ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/Luang
+Prabang+Golf+Club,+Laos/@19.8709185,102.0903017,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1
m5!1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.8851692!1
m5!1m1!1s0x312f2b27754a4e5b:0x20fc0f71c93431ff!2m2!1d102.086117!2d19.867834!3e0
?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้านำเนิทางสู่สนามกอล์ฟ  Luang prabang golf club
หลังเสรจ็สิ้ นการออกรอบแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่ีพัก ..พักผ่อนตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ออกรอบกอล์ฟ 18 หลุมท่ี  Luang prabang golf club
Luang Prabang Golf Club is a world class premier golf course
located in Luang Prabang, Laos,a UNESCO world heritage town. It
takes only 10 to 15 minutes to drive from the town center and
Luang Prabang International Airport.
The hills and valleys overlookinh the Great Mekong River provide a
magnificent setting for this truly unque golf course, with a highly
strategic and challenging 18-Hole, par 72 championship golf course
with 7,443 yards layout. There are spectacular views over the
picturesque heritage town and the course layout is reminiscent of
an established mountain links.

หลังเสรจ็สิ้ นการออกรอบ นำท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก อิสระตามอัธยาศัย

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น           ร้านอาหาร

ท่ีพัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/Luang+Prabang+Golf+Club,+Laos/@19.8709185,102.0903017,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.8851692!1m5!1m1!1s0x312f2b27754a4e5b:0x20fc0f71c93431ff!2m2!1d102.086117!2d19.867834!3e0?hl=en
http://www.muangthonghotel.com/


วันท่ี 3
หลวงพระบาง - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/Luang
+Prabang+Airport,+Laos/@19.8922568,102.1334815,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!
1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.8851692!1m5!
1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!3e
0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

หลังรับประทานอาหารเช้า นำเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง
06:30  เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
07:30  เหนิฟ้าจากสนามบินหลวงพระบาง สายการบินลาวแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี
QV633
09:30  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย 

อาหาร เช้า   ห้องอาหารโรงแรม

ราคาน้ีรวม 

ต๋ัวเครือ่งบิน ไปกลับ สุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง 
กรนีฟร,ี แคดดี้ , รถ, 18 หลุม 1 รอบ ท่ี Luang prabang golf club 
ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

https://www.google.co.th/maps/dir/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/Luang+Prabang+Airport,+Laos/@19.8922568,102.1334815,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.8851692!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!3e0?hl=en


ราคาน้ีไมร่วม 

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
อาหารและเครือ่งดื่ม นอกเหนอืรายการ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์, ซักรดี, โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว

ทำวีซ่าแบบ On Arrival ท่ีสนามบินหลวงพระบาง USD 30-35 ใช้รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 1-2 รปู
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า

ค่างานเลี้ ยงม้ือค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันท่ี 24  และ 31 ธันวาคม ของทางโรงแรม

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/golf/1051

https://www.atsiamtour.com/golf/1051
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