
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 31 มี.ค. 2020 10:58

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว 8 - 10 คน

 ไฮไลท์ทริป

ราคาโปรโมชั่นนี้ ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ ...เป็นรายการเดินทางโดยแอร์เอเชีย

ทำบุญไหว้พระ

ตักบาตรข้าวเหนยีว
วัดพระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอืพระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง

ศิลปวัฒนธรรม, ธรรมชาติ



พระราชวังเก่า
ถ้ำติ่ง
น้ำตกตาดกวงสี

ช้อปป้ิง

ตลาดมืด
บ้านผานม
บ้านซ่างไห่

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง 8 - 10  คน 6,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
ดอนเมือง- หลวงพระบาง - พระธาตุพูส ี- ตลาดมืด

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang+Airport,+Laos/Muang+Thong+Hotel
,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8896155,102.1327561,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!
1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!1m
5!1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.8851692!3e
0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang+Airport,+Laos/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8896155,102.1327561,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!1m5!1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.8851692!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า

12.00    คณะพร้อมกันท่ีท่ีสนามบินดอนเมือง
อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน ....
ประตู...บรเิวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
14.30    เหนิฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD
1030
16.00   เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธกิารตรวจคนเข้าเมืองลาว
และรับกระเป๋าสัมภาระเรยีบร้อยแล้ว
เจอไกด์ท้องถิ่นและนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง  

ช่วงบ่าย

 จากน้ันนำท่านไปชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองหลวงพระบาง เช่น  พระธาตุพูสี
 ช้อบป้ิงตลาดค่ำ
เดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย    

พระธาตุพูสี  ต้ังอยู่บนเนนิเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ข้ัน ท่ีตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรอืดอกจำปา
ต้นไม้ประจำประเทศลาว 
เท่ียวชมตลาดค่ำ  บนถนนศรสีว่างวงศ์ ต้ังแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน
เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี

อาหาร มื้ อเย็น       ร้านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมสายสัมพัน ตึกใหม่

วันท่ี 1
ดอนเมือง- หลวงพระบาง - พระธาตุพูส ี- ตลาดมืด

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนยีว - ล่องเรอืชมถ้ำติ่ง - บ้านซ่างให่ - น้ำตกตาดกวงสี



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Saysamphanh+Hotel,+13+North+Road+Ban+Nasam
phanh,+Laos/Pak+Ou+Caves,+Laos/Kuang+Si+Waterfall,+Laos/@19.90168,101.9731318,1
1z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x312f2a4f33c184fb:0xd3e6ed25e3e42aeb!2
m2!1d102.1353489!2d19.8770138!1m5!1m1!1s0x312ed1ab109c9ce5:0x106ae12237eb91f
a!2m2!1d102.210149!2d20.0496269!1m5!1m1!1s0x3128d216c82caa13:0xe1f331979b7f211
f!2m2!1d101.9919369!2d19.749498!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในตัวเมืองหลวงพระบาง เช่นใส่บาตรข้าวเหนยีว
ตลาดเช้า น้ำตกตาดกวงสี

ช่วงบ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อเช่น บ้านซ่างไห ล่องเรอืชมถ้ำติ่ง

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนยีว - ล่องเรอืชมถ้ำติ่ง - บ้านซ่างให่ - น้ำตกตาดกวงสี

https://www.google.co.th/maps/dir/Saysamphanh+Hotel,+13+North+Road+Ban+Nasamphanh,+Laos/Pak+Ou+Caves,+Laos/Kuang+Si+Waterfall,+Laos/@19.90168,101.9731318,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x312f2a4f33c184fb:0xd3e6ed25e3e42aeb!2m2!1d102.1353489!2d19.8770138!1m5!1m1!1s0x312ed1ab109c9ce5:0x106ae12237eb91fa!2m2!1d102.210149!2d20.0496269!1m5!1m1!1s0x3128d216c82caa13:0xe1f331979b7f211f!2m2!1d101.9919369!2d19.749498!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า   

ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆรปูกับชาวหลวงพระบาง 
ชม ตลาดยามเช้า
  ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
หมู่บ้านซ่างไห่  เป็นหมู่บ้านชาวลาวท่ีอาศัยอยู่รมิน้ำโขง
มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธแีบบด้ังเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าท่ีโดดเด่น
คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให 
ถ้ำต่ิง หรอื ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน
 โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าท่ีแม่น้ำ
โดยตามตำนานเล่ากันมาว่าในสมัยโบราณเป็นท่ีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า
ผีแถน เทวดาผาติ่ง
โดยหนิงอกหนิย้อยท่ีมีอยูมากมายภายในถ้ำน้ันเป็นท่ีสิงสถิตของผี
ท้ังวิญญาณในน้ำและในถ้ำ 

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย   

น้ำตกตาดกวงสี   น้ำตกหนิปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร
 ใหลผ่านช้ันหนิลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบ้ืองล่าง งดงามท่ีสุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บรเิวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์
และมีจุดนัง่พักผ่อน

อาหาร มื้ อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    ร้านอาหารท่ีบ้านปากอู
มื้ อเย็น          ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง

ท่ีพัก โรงแรมสายสัมพัน ตึกใหม่

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนยีว - ล่องเรอืชมถ้ำติ่ง - บ้านซ่างให่ - น้ำตกตาดกวงสี

วันท่ี 3
พระธาตุหมากโม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - วัดเชียงทอง - บ้านผานม -สนา



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Saysamphanh+Hotel,+13+North+Road+Ban+Nasam
phanh,+Laos/Wat+Xiengthong,+Khem+Khong,+Luang+Prabang,+Laos/%E0%B8%97%E0
%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8
%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0
%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2
%E0%B8%87+Laos/@19.8892618,102.1336903,14z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1
!1s0x312f2a4f33c184fb:0xd3e6ed25e3e42aeb!2m2!1d102.1353489!2d19.8770138!1m5!1m
1!1s0x312f2a12ffc51c6b:0x1c5835a5bac7c503!2m2!1d102.1431057!2d19.8975239!1m5!1
m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!3e0
?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เช่น วัดวิขุนราช
หอพิพิธภัณฑ์แหง่ชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)  วัดเชียงทอง

ช่วงบ่าย

สบายๆกับการช้อปสินค้าพื้ นเมืองท่ีบ้านผานม ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
15.50    เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี
FD1031
17.05    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันท่ี 3
พระธาตุหมากโม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - วัดเชียงทอง - บ้านผานม -สนา

https://www.google.co.th/maps/dir/Saysamphanh+Hotel,+13+North+Road+Ban+Nasamphanh,+Laos/Wat+Xiengthong,+Khem+Khong,+Luang+Prabang,+Laos/%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587+Laos/@19.8892618,102.1336903,14z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x312f2a4f33c184fb:0xd3e6ed25e3e42aeb!2m2!1d102.1353489!2d19.8770138!1m5!1m1!1s0x312f2a12ffc51c6b:0x1c5835a5bac7c503!2m2!1d102.1431057!2d19.8975239!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

วัดวิชุนราช หรอืพระธาตุหมากโม  เป็นวัดท่ีโดดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ
ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุท่ีมีรปูรา่งคล้ายแตงโมผ่าครึง่ 
พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต 
อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นท่ีประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสีว่าวงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรัง่เศส 
วัดเชียงทอง 
 วัดท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในเมืองหลวงพระบางจนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณี
แหง่สถาปัตยกรรมลาว 

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

บ้านผานม   เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้ อท่ีอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา
ผู้ หญิงชาวไทลื้ อชำนาญในการทอผ้า
 ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอท่ีมีชื่อเสียงมาก 

อาหาร มื้ อเช้า         ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน   ร้านอาหาร

วันท่ี 3
พระธาตุหมากโม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - วัดเชียงทอง - บ้านผานม -สนา

 

ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเรอืล่องไปชมถ้ำติ่ง
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามระบุในโปรแกรม
ค่าไกด์นำเท่ียวพูดภาษาไทย ในประเทศลาว
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

ราคานี้ ไม่รวม



ต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
ค่าอาหารหรอืเครือ่งดื่มท่ีสั่งทานเพิ่มเอง
ค่าข้าวเหนยีวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
บรษัิท ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/promotion/1111

https://www.atsiamtour.com/promotion/1111
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