
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 ...เป็นรายการเดินทางโดยบางกอกแอร์เวย์

ทำบุญ ไหว้พระ

ตักบาตรข้าวเหนยีว
วัดพระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอืพระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง
วัดป่าโพนเพา

ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ



ชมพระราชวังเก่า
ชมถ้ำติ่ง
น้ำตกตาดกวงสี

สบายๆช้อปป้ิง

ตลาดมืด
บ้านผานม
บ้านซ่างไห่

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราค / คน

เดินทาง 8 - 10 คน 6,700

พักเดี่ยว  2,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - -  พระธาตุพูสี - ตลาดมืด

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A
D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B
8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E
0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9
E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87+Laos/Kuang+Si+Wa
terfall,+Laos/Luang+Prabang+morning+market,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8254107,102
.0024038,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd53821961
2f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!1m5!1m1!1s0x3128d216c82caa13:0xe1f33197
9b7f211f!2m2!1d101.9919369!2d19.749498!1m5!1m1!1s0x312f2a69f59caddb:0xda33a54a
76694f08!2m2!1d102.1336253!2d19.8906666!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/%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/Kuang+Si+Waterfall,+Laos/Luang+Prabang+morning+market,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8254107,102.0024038,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!1m5!1m1!1s0x3128d216c82caa13:0xe1f331979b7f211f!2m2!1d101.9919369!2d19.749498!1m5!1m1!1s0x312f2a69f59caddb:0xda33a54a76694f08!2m2!1d102.1336253!2d19.8906666!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า   

07:30      พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ
อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 ประตู 3
บรเิวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เคาน์เตอร์แถว Row F
เช็คอินออกบัตรข้ึนเครือ่งและโหลดกระเป่าสัมภาระ
09:55      เหนิฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
เท่ียวบินท่ี PG 941
12:05       เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง
หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรยีบร้อยแล้ว
พบไกด์ท้องถิ่น จากน้ันนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
พร้อมนำท่านสู่การรับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงบ่าย

เดินทางไปเท่ียวท่ี วัดใหม่สุวรรณพูมาราม หอพิพิธภัณฑ์แหง่ชาติหลวงพระบาง
วัดป่าฮวก พระธาตุพูสี ตลาดมืด

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - -  พระธาตุพูสี - ตลาดมืด



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย  

วัดใหม่สุวันพูมาราม ในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน
พระสังฆราชองศ์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานของ พระบาง
ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ.หอพระบางในปัจจุบัน 
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็
นท่ีประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904 
โดยสถาปนกิชาวฝรัง่เศสเป็นผู้ ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์
วัดป่าฮวก  วัดไทยท่ีถูกท้ิงร้างในป่าไผ่ อยู่บรเิวณทางข้ึนเขาพูสี
ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังฯ  ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนข้ึนเม่ือ ค.ศ.1860
เป็นภาพอันงดงามยอดเย่ียมท่ีมีอยู่เพียงแหง่เดียวในเมืองหลวงพระบาง
พระธาตุพูสี  ต้ังอยู่บนเนนิเขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ข้ัน
สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
และชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงามท่ีสุดในตัวเมือง
ตลาดค่ำ Night Market เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี

อาหาร มื้ อเท่ียง      ร้านอาหาร
มื้ อเย็น        ร้านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมสายสัมพัน ตึกใหม่

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - -  พระธาตุพูสี - ตลาดมืด

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - ล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำต่ิง - น้ำตกตาดกวงสี



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Saysamphanh+Hotel,+13+North+Road+Ban+Nasam
phanh,+Laos/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B
8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E
0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87+Luang+Pra
bang,+Laos/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9
%88%E0%B8%87+Laos/Kuang+Si+Waterfall,+Laos/@19.9016798,101.9727887,11z/data=
!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x312f2a4f33c184fb:0xd3e6ed25e3e42aeb!2m2!1d102.
1353489!2d19.8770138!1m5!1m1!1s0x312f2a69f59caddb:0xda33a54a76694f08!2m2!1d10
2.1336253!2d19.8906666!1m5!1m1!1s0x312ed12b9388da93:0x8633c9d655a33528!2m2!1
d102.210149!2d20.0496269!1m5!1m1!1s0x3128d216c82caa13:0xe1f331979b7f211f!2m2!1
d101.9919369!2d19.749498!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เช่น 
ตักบาตรข้าวเหนยีว ตลาดเช้า บ้านซ่างไห ่ถ้ำติ่ง

ช่วงบ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อยัง  น้ำตกตาดกวงสี

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - ล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำต่ิง - น้ำตกตาดกวงสี

https://www.google.co.th/maps/dir/Saysamphanh+Hotel,+13+North+Road+Ban+Nasamphanh,+Laos/%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%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+Luang+Prabang,+Laos/%25E0%25B8%2596%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587+Laos/Kuang+Si+Waterfall,+Laos/@19.9016798,101.9727887,11z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x312f2a4f33c184fb:0xd3e6ed25e3e42aeb!2m2!1d102.1353489!2d19.8770138!1m5!1m1!1s0x312f2a69f59caddb:0xda33a54a76694f08!2m2!1d102.1336253!2d19.8906666!1m5!1m1!1s0x312ed12b9388da93:0x8633c9d655a33528!2m2!1d102.210149!2d20.0496269!1m5!1m1!1s0x3128d216c82caa13:0xe1f331979b7f211f!2m2!1d101.9919369!2d19.749498!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู กับชาวหลวงพระบาง
เป็นภาพยามเช้าท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง
ชม ตลาดยามเช้า
  ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา
แต่ท่ีเป็นจุดสนใจก็คือ ร้านกาแฟประชานยิม ให้ท่านลิ้ มรสกาแฟลาว
คู่กับขนมปังฝรัง่เศสหรอืปาท่องโก๋ พร้อมชมวิวสวยๆของลำน้ำโขง
ก่อนท่ีจะเดินทางกลับโรงแรมท่ีพักเพื่อรับประทานอาหารเช้า
หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวท่ีอาศัยอยู่รมิน้ำโขง
มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า  ด้วยกรรมวิธแีบบด้ังเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าท่ีโดดเด่น
คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให
สังเกตุจากร้านขายผ้าทอมือจำนวนมากท่ีต้ังอยู่ในหมู่บ้าน 
ถ้ำต่ิง  เป็นถ้ำบนหน้าผาท่ีอยู่ติดรมิแม่น้ำโขงหา่งจากตัวเมืองประมาณ 30 กม.
เป็นหนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจไม่แพ้วัดวาอาราม
ในถ้ำขนาดเล็กบนผาหนิเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรปูท้ังองค์เล็กและใหญ่นับ
พันองค์ การเดินทางสามรถไปได้ 2 ทาง คือล่องเรอืยาวจากหลวงพระบาง
หรอืจะนัง่รถมาแล้วนัง่เรอืข้ามฝั่งท่ีบ้านปากอู

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

น้ำตกตาดกวงสี   ต้ังอยู่หา่งจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กิโลเมตร
เป็นน้ำตกท่ีสวยท่ีสุดของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหนิปูนขนาดใหญ่สูงราว 70
เมตร 
หลังอาหารเย็นนำท่านเข้าท่ีพัก เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    ร้านอาหาร
มื้ อเย็น           ร้านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมสายสัมพัน ตึกใหม่

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - ล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำต่ิง - น้ำตกตาดกวงสี



วันท่ี 3
วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - วัดป่าโพนเพา - สนามบิน - สุวรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Saysamphanh+Hotel,+13+North+Road+Ban+Nasam
phanh,+Laos/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B
8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87+Khem+Khong,+
Luang+Prabang,+Laos/Wat+Phon+Phao,+13,+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/@19.8892618,102.1336474,14z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1
s0x312f2a4f33c184fb:0xd3e6ed25e3e42aeb!2m2!1d102.1353489!2d19.8770138!1m5!1m1!
1s0x312f2a12ffc51c6b:0x1c5835a5bac7c503!2m2!1d102.1431057!2d19.8975239!1m5!1m1
!1s0x312f2a3cbd5921ef:0xf85dbf46cb95fc27!2m2!1d102.1506313!2d19.8829849!1m5!1m1
!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!3e0?
hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เช่น วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง

ช่วงบ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อ เช่น บ้านผานม  วัดป่าโพนเพา จนได้เวลานัดหมาย
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 เพื่อทำการเช็คอินออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
17:30     เหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เท่ียวบินท่ี PG
946
19:35     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

https://www.google.co.th/maps/dir/Saysamphanh+Hotel,+13+North+Road+Ban+Nasamphanh,+Laos/%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587+Khem+Khong,+Luang+Prabang,+Laos/Wat+Phon+Phao,+13,+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/@19.8892618,102.1336474,14z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x312f2a4f33c184fb:0xd3e6ed25e3e42aeb!2m2!1d102.1353489!2d19.8770138!1m5!1m1!1s0x312f2a12ffc51c6b:0x1c5835a5bac7c503!2m2!1d102.1431057!2d19.8975239!1m5!1m1!1s0x312f2a3cbd5921ef:0xf85dbf46cb95fc27!2m2!1d102.1506313!2d19.8829849!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

วัดวิชุนราช  เป็นวัดท่ีโดดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง
ด้วยลักษณะพระธาตุท่ีมีรปูรา่งคล้ายแตงโมผ่าครึง่ ต้ังสง่าดึงดูดสายตาแต่ไกล
ในอดีตพระธาตุหมากโมยังเป็นท่ีปประดิษฐานของพระบาง
ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำอีกด้วย ถัดจากพระธาตุหมากโม
ยังเป็นท่ีต้ังของอุโบสถศิลปะแบบสิบสองปันนาหลังคาลาดคลุมท้ัง 4 ด้าน
คอช้ันสองยกระดับสูงข้ึนไป ส่วนบนหลังคาประดับด้วย โหง่ รปูพญานาคสามเศียร
วัดเชียงทอง   ต้ังอยู่สุดถนนศรสีว่างวงศ์
วัดแหง่นี้ มีความสวยงามท่ีสุดในเมืองหลวงพระบาง
จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณแีหง่สถาปัตยกรรมลาว ท่ีเด่นท่ีสุด คือ
สิมแบบหลวงพระบางแท้
ท่ีแม้ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อย่าง
ชัดเจน สังเกตุจากหลังคาท่ีแอ่นโค้งซ้อนกัน 3 ช้ัน ลดหลั่นจนมองแล้วค่อนข้างเตี้ ย
นอกจากนี้ ยังมีภาพประดับด้วยกระจกสีสะท้อนเรือ่งราวในอดีต
รวมถึงเรือ่งเล่าในวรรณคดี ซึ่งประดับอยู่ตรงด้านหลังพระอุโบสถวิหารแดง
และวิหารพระม่าน

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

บ้านผานม  เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้ อท่ีอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา
ผู้ หญิงชาวไทลื้ อชำนาญในการทอผ้า
ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอท่ีมีชื่อเสียงมาก
วัดป่าโพนเพา  ลักษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ
 ส่วนช้ันล่างเป็นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ
มีการแกะสลักเล่าเรือ่งพุทธประวัติท่ีบานหน้าต่าง  แบ่งออกเป็น 4 ช้ัน
โดยฝาผนังแต่ละช้ันประดับภาพท่ีเป็นเรือ่งราวเกี่ยวกับ นรก-
สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ท่ีสำคัญๆ หลายแหง่ท่ัวโลก  

อาหาร มื้ อเช้า      ห้องอาหารโรงแรม 
มื้ อเท่ียง    ร้านอาหาร

วันท่ี 3
วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - วัดป่าโพนเพา - สนามบิน - สุวรรณภูมิ



(เง ื่อนไข)
ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพักโรงแรม 2 คืน
ค่าอาหารท่ีระบุในรายการเดินทาง
ค่ารถนำเท่ียวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ
ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยนำเท่ียว
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าอาหารและเครือ่งดื่มท่ีสั่งทานเพิ่มเอง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนอืรายการ
ค่าข้าวเหนยีวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/promotion/1112

https://www.atsiamtour.com/promotion/1112
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