 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 13 มี.ค. 2019 14:15

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium
Tour บิน Lao Airlines



ไฮไลท์ทริป

.ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ...ราคาคา่ ทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้
ทำบุญ ไหว้พระ
ตักบาตรข้าวเหนยี ว
วัดพระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง

ศิลปวั ฒนธรรม ธรรมชาติ
ชมพระราชวังเก่า
ชมถ้ำติ่ง
น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปป้ ิง
ตลาดมดื
บ้านซา่ งไห่


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา : คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

13,300.9,900.8,900.8,500.3,200.-

ชาร์จเพิ่ม 1,000 บาท ชว่ งเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10 - 20 เม.ย.


รายละเอียด

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
การเดินทาง ช่วงเช้า
08:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผ้ โู ดยสารขาออกระหวา่ งประเทศชั้ น 4
บรเิ วณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินลาวแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์แถวที่ W
ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
10.20 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV
634
12.20 เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง ผา่ นพิธกิ ารตรวจคนเข้าเมือง
และรับกระเป๋าสัมภาระเรยี บร้อยแล้ว เจอไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ
พร้อมนำทา่ นออกเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก และนำทา่ นทอ่ งเที่ยวชม น้ำตกตาดกวงสี พระธาตพสู ี

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
น้ำตกตาดกวงสี ตั้ งอยหู่ า่ งจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กิโลเมตร
เป็นน้ำตกที่สวยที่สดุ ของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหนิ ปนู ขนาดใหญส่ งู ราว 70 เมตร
ใหลผา่ นชั้ นหนิ ลงสแู่ อง่ น้ำสีมรกตเบื้ องลา่ ง งดงามที่สดุ ชว่ งปลายฝนต้นหนาว
เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บรเิ วณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์
และมีจุดนัง่ พักผ่อนหลายแหง่ และหลายจุดสามารถลงเล่นน้ำได้
จึงได้รับความนยิ มทั้ งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเจ้าถ่นิ
พระธาตุพูสี ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกวา่ 328 ขั้ น ที่ตัดผา่ นแนวต้นลีลาวดี
หรอื ดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี
พระธาตอุ งค์เล็กสีทอง ตั้ งอยบู่ นฐานสี่เหลี่ยม ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธ์ ิ 7 ชั้ น สูง 21
เมตร นอกจากนี้ยังนยิ มขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สดุ ในตัวเมือง

อาหาร

ช่วงค่ำ
เที่ยวชมตลาดม ืด (Night Market) บนถนนศรสี ว่างวงศ์
ตั้ งแตห่ น้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ทา่ นได้เลือกซื้อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
มื้อกลางวั น
ร้านอาหารท้องถิ่น
มื้อเย็น
ร้านหลวงพระบาง

ที่พัก

วันที่ 2

Muangthong Hotel

ตักบาตรข้าวเหนยี ว - วัดวิชุนราช - หอพิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง บ้านซา่ งไห่ - ลอ่ งเรอื ชมถ้ำติ่ง

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว - วัดวิชุนราช - หอพิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง บ้านซา่ งไห่ - ลอ่ งเรอื ชมถ้ำติ่ง
การเดินทาง ช่วงเช้า
05:00 น. เดินทางจากที่พักรว่ มทำบุญ ใสบ่ าตรข้าวเหนยี ว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู
พร้อมชมตลาดเช้า และสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชน่ ตลาดเช้า วัดวิชนุ ราช หอพระบาง
วัดเชียงทอง
ช่วงบ่าย
เดินทางต่อเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว บ้านซ่างไห่ ถ้ำติ่ง
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
รว่ มทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู กับชาวหลวงพระบาง
เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง
ชม ตลาดยามเช้า
ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา
แต่ท่เี ป็นจุดสนใจก็คือ ร้านกาแฟประชานยิ ม ให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาว
คู่กับขนมปังฝรัง่ เศสหรอื ปาท่องโก๋ พร้อมชมวิวสวยๆของลำน้ำโขง
กอ่ นที่จะเดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า
ชม วั ดวิชุนราช เป็นวัดที่โดเดน่ และแปลกตาตา่ งจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง
ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรปู รา่ งคล้ายแตงโมผา่ ครึง่ ตั้ งสงา่ ดึงดูดสายตาแตไ่ กล
ในอดีตพระธาตหุ มากโมยังเป็นที่ปประดิษฐานของพระบาง
ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำอีกด้วย ถัดจากพระธาตหุ มากโม
ยังเป็นที่ตั้งของอโุ บสถศิลปะแบบสิบสองปันนาหลังคาลาดคลมุ ทั้ ง 4 ด้าน
คอชั้ นสองยกระดับสูงขึ้นไป ส่วนบนหลังคาประดับด้วย โหง่ รปู พญานาคสามเศียร
ชม พระราชวั ง เก่าเจ้ามหาชีวิต
อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสี วา่ วงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิ ชาวฝรัง่ เศส เป็นกลมุ่ อาคารชั้ นเดียวมีผังเป็นรปู กากบาท
ผสมผสานระหวา่ งสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศศและล้านช้าง
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รัฐบาลลาวจึงได้ใช้พระราชวังหลวงแหง่ นี้จัดแตง่ เป็นพิพิธภัณ์ ตั้ งแตป่ ี พศ. 2518
สิ่งที่นส่ นใจนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ ได้แกอ่ นเุ สาวรยี ์ เจ้าสวา่ งวงศ์
แถวต้นตาลหน้าพระราชวัง มณฑบทองและหอพระบาง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน

วันที่ 2

พระพุทธรปู คู่บ้านคู่เมือง บรเิ วณทางประตูเข้า

ิชุนราช ตั-้ งหอพ
ิธภัณฑ์แสี หว่างงวงศ
ตักบาตรข้าวเหนชมยี ววั ดเช
- วัดียวงทอง
ชาต์ิหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง อยู่สิพุดถนนศร
่สุดในเมืองหลวงพระบาง
ดแหอื ชมถ
ง่ นี้ม้ีคำวามสวยงามที
บ้านซา่ งไห่ - ลอ่ วังเร
ติ่ง
็
ั

จนได้รับการยกยอ่ งให้เปนดั่งอัญมณแี หง่ สถาปตยกรรมลาว ที่เดน่ ที่สุด คือ
สิมแบบหลวงพระบางแท้
ที่แม้ไมใ่ หญโ่ ตนักแตก่ ็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อยา่ งชัดเจ
น สังเกตจุ ากหลังคาที่แอน่ โค้งว้อนกัน 3 ชั้ น ลดหลั่นจนมองแล้วคอ่ นข้างเตี้ย
นอกจากนี้ยังมีภาพประดับด้วยกระจกสีสะท้อนเรือ่ งราวในอดีต
รวมถึงเรือ่ งเลใ่ นวรรณคดี ซึ่งประดับอยาู ตรงด้านหลังพระอโุ บสถวิหารแดง
และวิหารพระม่าน
ช่วงบ่าย
หมู่บ้านซ่างไห เป็นหมบู่ ้ านชาวลาวลมุ่ ทีอ่ าศัยอยรู่ นิ ้ ำโขง มมชี อื่ เสยี งด้านการต้มเหล้า
ด้วยกรรมวิธแี บบดั้ งเดิม แตป่ ั จจุบันมีสินค้าที่โดเดน่ คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซา่ งให
สังเกตุจากร้านขายผ้าทอมือจำนวนมากที่ตั้งอยใู่ นหมบู่ ้ าน
ถ้ำติ่ง หรอื ถ้ำปากอู มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน
โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แมน่ ้ ำ
โดยตามตำนานเล่ากันมาว่า ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า
ผีแถน เทวดาผาต่งิ โดยหนิ งอกหนิ ย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้ นเป็นที่สิงสถิตของผี
ทั้ งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ เมื่อศาสนาพุทธเรม่ิ เข้ามาแพรห่ ลายในพุทธศตวรรษที่ 13
และได้รับการนับถือกันแพรห่ ลาย
คขู่ นานไปกับความเชื่อดั่งเดิมในเรือ่ งของการนับถือบูชาผีฟ้า เทวดา
จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ศาสนาพุทธสยู่ ุคเฟื่องฟู
ในสมัยของพระเจ้าโพธสิ ารราช ปีพ.ศ. 2063 - พ.ศ. 2090
พระองค์เป็นกษัตรยิ ์ ผ้ เู ลื่อมใสในศาสนาพทุ ธ ทรงสร้างวัดวาอารามตา่ งๆ มากมาย
และประกาศยกเลิกไมใ่ ห้ประชาชนนับถือผีสางให้มายึดมั่นในพระพทุ ธศาสนา
ความเชื่อในเรือ่ งการบชู าภตู ิผีจึงถกู ลดบทบาทไป
ถ้ำต่งิ จึงถูกทิ้งร้าง จนมาในปี 2091 ถูกค้นพบอีกครั้ งโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธริ าช
ซึ่งพระองค์ได้ข้ ึนครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา ในขณะทำการก่อสร้างวัดปากอู
ซึ่งอยรู่ มิ แมน่ ้ ำโขงฝั่งตรงข้าม กลมุ่ แรกที่มายังถ้ำปากอู เป็นชาวยุโรป ชื่อฟรานซิส
การ์นเิ ยร่ ์ นักสำรวจชาวฝรัง่ เศส จากนั้ นมาถ้ำติ่ง แหง่ นี้ ก็กลายเป็นพุทธสถาน
ที่นักแสวงบุญในพุทธศาสนาได้เดินทางมาสักการะถ้ำแหง่ นี้อยา่ งตอ่ เนือ่ ง
และจะทิ้งพระพทุ ธรปู ไว้ในถ้ำ ซึ่งทกุ วันนี้มีพระพทุ ธรปู กวา่ 4,000 องค์

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว - วัดวิชุนราช - หอพิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง บ้านซา่ งไห่ - ลอ่ งเรอื ชมถ้ำติ่ง
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

อาหาร

มื้อกลางวั น
ร้านเรอื นแพน้ำทิพย์โชคดี
มื้อเย็น
ร้านอาหารปากห้วยมีไซ
Muangthong Hotel

ที่พัก

วันที่ 3

หลวงพระบาง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า
เดินทางสสู่ นามบินหลวงพระบาง เพื่อทำการเช็คอินออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสั
มภาระ
07.40 เหนิ ฟ้ ากลับสู่กรงุ เทพฯ โดยสายการบิน Lao Airlines เที่ยวบินที่ QV 633
09.40 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

อาหาร

ราคานี้รวม
รถต้ ู Van Toyota Commuter D4D ปรับอากาศ

ค่าเรอื ล่องแม่น้ำโขง
คา่ ที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ทา่ น)
ค่าอาหาร 6 มื้อ เมนมู าตรฐาน อาหารไทย + ลาว
คา่ เข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามระบใุ นโปรแกรม
ค่าไกด์ท้องถ่นิ พูดภาษาไทย
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวตา่ งๆ
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน Lao Airline /Flight QV 634/QV 633
คา่ อาหารหรอื เครือ่ งดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
คา่ ข้าวเหนยี วสำหรับใสบ่ าตรตอนเช้า
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับชาวตา่ งชาติ
ค่ารับรองผ่านองค์การท่องเที่ยวแหง่ ชาติลาว (LNTA)
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %

หมายเหตุ
บรษิ ั ท ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/laos/123

