 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 4 พ.ค. 2020 16:23

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



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ทำบญุ ไหว้พระ

ตักบาตรข้าวเหนยี ว
พระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง

ศิลปวัฒ นธรรม ธรรมชาติ

พระราชวังเกา่
ถ้ำติ่ง
น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง

ตลาดมดื
บ้านซา่ งไห่


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน
เม.ย. - ก.ย. 2020

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

12,500
10,400
9,100
8,000
7,600
2,300

หมายเหตุ :
ตา่ งชาติ ชาร์จเพิ่มทา่ นละ 1,200 บาท
ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท


รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบนิ สวุ รรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี ตลาดมืด
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang+Airport,+Laos/Tat+Sae+Waterfalls,+
Laos/Night+Market,+Chaofa+Ngum+Road,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8696526,102.1387
631,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f02
1b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!1m5!1m1!1s0x312f28e5f33ebef7:0x54c2c28b7388
96bc!2m2!1d102.2199984!2d19.8437755!1m5!1m1!1s0x312f2a6b010a5541:0x6814a3460a
d3cd10!2m2!1d102.1351793!2d19.890445!3e0?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

08:00 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้ น
4 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Row W
10:20 ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง เที่ยวบินที่ QV634
12:20 ถึงสนามบินหลวงพระบาง
ประเทศลาว ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักทอ่ งเที่ยว หลังจากนั้ นเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
รับประทานอาหารกลางวัน
เช็คอินที่พัก จากนั้ นนำทา่ นไปชม พระราชวังเกา่ วัดเชียงทอง พระธาตพุ สู ี
ตลาดมืด

วันที่ 1

สนามบนิ สวุ รรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี ตลาดมืด
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
พระราชวังเกา่ เจ้ามหาชีวิต

อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสี ว่างวงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิ ชาวฝรัง่ เศส
วัดเชียงทอง วัดแหง่ นี้มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง
จนได้รับการยกยอ่ งให้เป็นดั่งอัญมณแี หง่ สถาปัตยกรรมลาว
พระธาตพุ สู ี ตั้ งอยบ
ู่ นเนนิ เขาสงู 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกวา่ 328 ขั้ น
สามารถเหน็ ทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
ตลาดมืด Night Market ให้ทา่ นได้เลือกซื้อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร

กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

Maungthong Hotel หร ือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว - วัดวิชุนราช - บ้านซา่ งไห่ - ลอ่ งเรอื ชมถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวงสี
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/Haw+
Pha+Bang,+Sisavangvong+Road,+Luang+Prabang,+Laos/Wat+Xiengthong,+Khem+Khong
,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8915557,102.1334043,16z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!
1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.8851692!1m5!
1m1!1s0x312f2a6a4be1f48d:0x5013598bbf796fb9!2m2!1d102.136405!2d19.8916833!1m5!
1m1!1s0x312f2a12ffc51c6b:0x1c5835a5bac7c503!2m2!1d102.1431057!2d19.8975239!3e0?
hl=en

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว - วัดวิชุนราช - บ้านซา่ งไห่ - ลอ่ งเรอื ชมถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวงสี
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

05:00 เดินทางจากที่พักรว่ มทำบุญใสบ่ าตรข้าวเหนยี ว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู
พร้อมชมตลาดเช้า วัดวิชนุ ราช
เดินทางไปชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว บ้านซา่ งไห่ ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวงสี
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดยามเช้า

เพื่อใสบ่ าตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู รว่ มกับชาวหลวงพระบาง

ตลาดจา่ ยกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา
วัดวิชนุ ราช เป็นวัดที่โดเดน
่ และแปลกตาตา่ งจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง
ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรปู รา่ งคล้ายแตงโมผา่ ครึง่
น้ำตกตาดกวงสี เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง
เป็นน้ำตกหนิ ปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร
ใหลผ่านชั้ นหนิ ลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
หมู่บ้านซ่างไห เป็นหมบ
ู่ ้ านชาวลาวลมุ่ ที่อาศัยอยรู่ มิ น้ำโขง
มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้าด้วยกรรมวิธแี บบดั้ งเดิม
ถ้ำติ่ง หร ือ ถ้ำปากอู มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน
ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน
เทวดา โดยหนิ งอกหนิ ย้อยที่มีอยมู่ ากมายภายในถ้ำนั้ นเป็นที่สิงสถิตของผี
ทั้ งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ
น้ำตกตาดกวงสี น้ำตกหนิ ปน
ู ขนาดใหญส่ งู ราว 70 เมตร
ใหลผา่ นชั้ นหนิ ลงสู่แอง่ น้ำสีมรกตเบื้องลา่ ง งดงามที่สุดชว่ งปลายฝนต้นหนาว
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารของโรงแรม
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

Maungthong Hotel หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

หลวงพระบาง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/Luang
+Prabang+Airport,+Laos/@19.8898171,102.1334815,14z/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
ชว่ งเช้า

หลังอาหารเช้า เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางสสู่ นามบินหลวงพระบาง
07:40 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินหลวงพระบาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
เที่ยวบินที่ QV633
09:40 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อาหาร

เช้า

ห้องอาหารของโรงแรม

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง เมนมู าตรฐาน อาหารไทย+ลาว
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ ( รถต้ ู Toyota Commuter D4D )
คา่ น้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บา่ ย 1)
ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ เชียงใหม่ - หลวงพระบาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์, ซักรดี , โทรศัพท์ ฯลฯ

ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ข้าวเหนยี วและอุปกรณ์ในการตักบาตร
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว
ทำวีซา่ แบบ On Arrival ที่สนามบิน ประมาณ USD 30-35 ใช้รปู ถา่ ยสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รปู
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
คา่ งานเลี้ ยงมื้อคำ่ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

