 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 7 ม.ค. 2019 15:07

ทัวร์กอล์ฟลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 2
ทา่ น Premium Tour (สวุ รรณภมู ิ-หลวงพระบาง)



ไฮไลท์ทริป

ราคารวม ตั ๋ วเครือ่ งบินสายการบินลาวแอร์ไลน์..รวมคา่ กรนี ฟร,ี แคดดี้, รถ, 18 หลมุ 1 รอบ
...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบรกิ าร
กร๊ ปุ สว่ นตัว 4 คนขึ้นไป
ไกด์พูดไทย
รถรับสง่ ตลอดการเดินทาง

สนามกอล์ฟ
Luang prabang golf club
กร๊ ปุ สว่ นตัวออกรอบ จำนวน 4 ทา่ น / กลมุ่
สถานที่ทอ่ งเที่ยว
หอพิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติหลวงพระบางพระราชวังเกา่
วัดเชียงทอง
สบายๆช้อปป้ ิง
ตักบาตรข้าวเหนยี ว
เดินชมตลาดเช้า


ราคา
จำนวผ้ เู ลน่ กอล์ฟ

ราคา / คน

เดินทาง 4 คน
เดินทาง 6 คน ขึ้นไป

17,850.17,000.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,000.-

หมายเหตุ..ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้เนือ่ งจากตั ๋ วเครือ่ งบิน


รายละเอียด

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - หลวงพระบาง - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - หลวงพระบาง - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang,+Laos/Luang+Prabang+Internationa
l+Airport,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8948512,102.1426069,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4
m12!1m5!1m1!1s0x312f2a3f413d1ba3:0xac9749a9608e6a56!2m2!1d102.1346874!2d19.88
33959!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1682185!2d19.
904427?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
08:15 คณะพร้อมที่สนามบินสวุ รรณภมู ิ อาคารผ้ โู ดยสารขาออกระหวา่ งประเทศชั้ น
4 บรเิ วณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินลาวแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์แถวที่ .....
เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
10.15 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV
634
12.15 เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผา่ นพิธกิ ารตรวจคนเข้าเมืองลาว
และรับกระเป๋าสัมภาระเรยี บร้อยแล้ว
นำทา่ นออกเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - หลวงพระบาง - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ย ว หลังรับประทานอาหารกลางวันเรยี บร้อยแล้ว นำเข้าเช็คอินที่พัก
กอ่ นที่จะเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเทียว
ชม พระราชวั ง เก่าเจ้ามหาชีวิต
อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสี ว่าวงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิ ชาวฝรัง่ เศส เป็นกลุ่มอาคารชั้ นเดียวมีผังเป็นรปู กากบาท
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศศและล้านช้าง
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รัฐบาลลาวจึงได้ใช้พระราชวังหลวงแหง่ นี้จัดแตง่ เป็นพิพิธภัณ์ ตั้ งแตป่ ี พศ. 2518
สิ่งที่นส่ นใจนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ ได้แกอ่ นเุ สาวรยี ์ เจ้าสวา่ งวงศ์
แถวต้นตาลหน้าพระราชวัง มณฑบทองและหอพระบาง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
พระพทุ ธรปู คบู่ ้ านคเู่ มือง บรเิ วณทางประตูเข้า
ชม วั ดเชียงทอง ตั้ งอยสู่ ดุ ถนนศรสี วา่ งวงศ์
วัดแหง่ นี้มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง
จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณแี หง่ สถาปัตยกรรมลาว ที่เด่นที่สุด คือ
สิมแบบหลวงพระบางแท้
ที่แม้ไมใ่ หญโ่ ตนักแตก่ ็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อยา่ งชัดเจ
น สังเกตุจากหลังคาที่แอน่ โค้งว้อนกัน 3 ชั้ น ลดหลั่นจนมองแล้วคอ่ นข้างเตี้ย
นอกจากนี้ยังมีภาพประดับด้วยกระจกสีสะท้อนเรือ่ งราวในอดีต
รวมถึงเรือ่ งเลใ่ นวรรณคดี ซึ่งประดับอยูาตรงด้านหลังพระอุโบสถวิหารแดง
และวิหารพระมา่ น
ช่วงค่ำ
เที่ยวชมตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรสี ว่างวงศ์
ตั้ งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
เมื่อได้เวลาตามนัดหมายเดินทางกลับสู่ที่พัก..อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - หลวงพระบาง - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง
อาหาร

มื้อเที่ยง
ร้านอาหาร ที่ เมืองหลวงพระบาง
มื้อเย็น
ร้านอาหาร ที่ เมืองหลวงพระบาง

ท่ีพัก

Muangthong Hotel หร ือ เทียบเท่า

วันที่ 2
หลวงพระบาง - สนามกอล์ฟ
แผนท่ี

https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang,+Laos/Luang+Prabang+Golf+Club,+
Laos/@19.8695238,102.0907441,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x312f2a3f4
13d1ba3:0xac9749a9608e6a56!2m2!1d102.1346874!2d19.8833959!1m5!1m1!1s0x312f2b2
7754a4e5b:0x20fc0f71c93431ff!2m2!1d102.086117!2d19.867834?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเนิ ทางสสู่ นามกอล์ฟ Luang prabang golf club
ช่วงบ่าย
หลังเสสรจ็ สิ้นการออกรอบแล้ว นำเดินทางสทู่ ี่พัก ..พักผอ่ นตามอัธยาศัย

วันที่ 2
หลวงพระบาง - สนามกอล์ฟ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ย ว ตีกอล์ฟ 18 หลุม 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.
ช่วงบ่าย
หลังเสรจ็ สิ้ นการออกรอบ นำเดินางกลับสทู่ ี่พัก
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
มื้อเท่ียง
อิสระห้องอาหารของสนามกอล์ฟ
มื้อเย็น
ร้านอาหารที่ เมืองหลวงพระบาง

ที่พัก

วันที่ 3

Muangthong Hotel หร ือ เทียบเท่า

หลวงพระบาง - สนามบินสวุ รรณภูมิ

วันที่ 3

หลวงพระบาง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang,+Laos/Luang+Prabang+Internationa
l+Airport+
(LPQ),+Luang+Prabang,+Laos/@19.8948512,102.1426069,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12
!1m5!1m1!1s0x312f2a3f413d1ba3:0xac9749a9608e6a56!2m2!1d102.1346874!2d19.88339
59!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1682185!2d19.904
427?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า นำเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง
06.30 เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
07.30 เดินทางสสู่ นามบินสุวรรณภูมิโดย Lao Airlines / Flight Number QV633
09.30 เดินทางถึงสนามบินสวุ รรณภูมิโดยสวัสด์ ภิ าพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ท่ีย ว อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
อั ตราค่าบริการนี้รวม
ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไปกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ
รถปรับอากาศ
ที่พัก 2 คืน
น้ำดื่ม ผ้าเย็น (เช้า 1, บ่าย 1)
อาหาร 5 มื้ อ
ค่าธรรมเนยี มการท่องเที่ยว ประเทศลาว
คา่ เข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามที่ระบใุ นรายการ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย

ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของ กรมธรรม์
บรษิ ั ทไทยประกันภัย
อั ตราค่าบริการไม่รวม
กรนี ฟร,ี แคดดี้, รถ, 18 หลมุ 1 รอบ ที่ Luang prabang golf club
อาหารและเครือ่ งดื่ม นอกเหนอื รายการ
ใช้จา่ ยสว่ นตัวตา่ ง ๆ นอกรายการ
ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม และหักภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย
ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับลูกค้าตา่ งชาติ ที่ไมใ่ ชค่ นไทย
ข้าวเหนยี วพร้อมอปุ กรณ์ สำหรับตักบาตร

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

