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แพค็เกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour บินแอร์เอเชยี

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ทำบุญ ไหว้พระ

ตักบาตรข้าวเหนยีว
วัดพระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง



ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ

ชมพระราชวังเก่า
ชมถ้ำติ่ง
น้ำตกตาดกวงสี

สบายๆช้อปป้ิง

ตลาดมืด
บ้านผานม

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เม.ย - ก.ย. 2020

เดินทาง       2  คน 12,900

เดินทาง       3  คน 10,600

เดินทาง  4 - 5  คน 9,400

เดินทาง  6 - 7  คน 8,400

เดินทาง  8 - 9  คน 7,900

พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500

หมายเหตุ:
ตางชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

 รายละเอียด



วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุพูส ี- ตลาดมืด

แผนท่ี 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

การเดินทาง ช่วงบ่าย

12:30   คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเซีย
14:30   ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง  เท่ียวบินท่ี FD1030
16:00   ถึงสนามบินหลวงพระบาง
ประเทศลาว ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเท่ียว หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เข้าเช็คอินท่ีพัก โรงแรมเมืองทอง จากน้ันนำท่านไปชม พระธาตุพูสี
 ช้อบป้ิงตลาดมืด

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พระธาตุพูสี  ต้ังอยู่บนเนนิเขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ข้ัน
ท่ีตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรอืดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว
บนสุดเป็นท่ีต้ังของ พระธาตุภูสี พระธาตุองค์เล็กสีทอง ต้ังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม
ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธ ิ์  7 ช้ัน สูง 21 เมตร
นอกจากนี้ ยังนยิมข้ึนไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
และชมพระอาทิตย์ท่ีสวยงามท่ีสุดในตัวเมือง   
ตลาดค่ำ Night Market บนถนนศรสีว่างวงศ์ ต้ังแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน
เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี

อาหาร เย็น      ร้านอาหารท่ีหลวงพระบาง

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


ท่ีพัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุพูส ี- ตลาดมืด

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนยีว – ตลาดเช้า - บ้านซ่างไห – ล่องเรอืชมถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวงส ี  

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/19.752
5631,101.9977191/19.8834498,102.1343174/@19.8205048,101.9868362,12z/data=!4m15!
4m14!1m5!1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.88
51692!1m5!3m4!1m2!1d101.9972881!2d19.7529917!3s0x3128d2140281c28b:0xb6c5b2ace
9c3d91a!1m0!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

ใส่บาตรข้าวเหนยีว ชมตลาดเช้า 
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว บ้านซ่างไห ล่องเรอืชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวงสี

http://www.muangthonghotel.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/19.7525631,101.9977191/19.8834498,102.1343174/@19.8205048,101.9868362,12z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.8851692!1m5!3m4!1m2!1d101.9972881!2d19.7529917!3s0x3128d2140281c28b:0xb6c5b2ace9c3d91a!1m0!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

ตักบาตรข้าวเหนียว ตื่นเช้าประมาณ 05:00 เพื่อใส่บาตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู
รว่มกับชาวหลวงพระบาง 
ตลาดยามเช้า

 ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
หมู่บ้านซ่างไห  ลงเรอื ล่องแม่น้ำโขง เป็นหมู่บ้านชาวลาวท่ีอาศัยอยู่รมิน้ำโขง
มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธแีบบด้ังเดิม มีสินค้าท่ีโดดเด่น คือ ผ้าทอ
ถ้ำติ่ง หรือ

ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน ในสมัยโบราณเป็นท่ีสักการะดวงวิญญา
ณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา
โดยหนิงอกหนิย้อยท่ีมีอยู่มากมายภายในถ้ำน้ันเป็นท่ีสิงสถิตของผี
ท้ังวิญญาณในน้ำและในถ้ำ 
น้ำตกตาดกวงสี  น้ำตกหนิปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร 
ไหลผ่านช้ันหนิลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบ้ืองล่าง งดงามท่ีสุดช่วงปลายฝนต้นหนาว

อาหาร เช้า         ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหารท่ีบ้านปากอู
เย็น         ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง

ท่ีพัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนยีว – ตลาดเช้า - บ้านซ่างไห – ล่องเรอืชมถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวงส ี  

วันท่ี 3
วัดวิชุนราช – พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - สนามบินหลวงพระบาง - กรงุเทพฯ

แผนท่ี 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

http://www.muangthonghotel.com/
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!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชม วัดวิขุนราช หอพิพิธภัณฑ์แหง่ชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) 
วัดเชียงทอง
เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองท่ีบ้านผานม 
16:30   เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD1031
17:55   เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดวิชุนราช หรอืพระธาตุหมากโม  เป็นวัดท่ีโดดเด่นและแปลกตา
ด้วยลักษณะพระธาตุท่ีมีรปูรา่งคล้ายแตงโมผ่าครึง่ 
พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต 
อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นท่ีประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสีว่างวงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรัง่เศส 
วัดเชียงทอง วัดท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในเมืองหลวงพระบางจนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่ง
อัญมณแีหง่สถาปัตยกรรมลาว 
บ้านผานม  เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้ อท่ีอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา
ผู้ หญิงชาวไทลื้ อชำนาญในการทอผ้า
 ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอท่ีมีชื่อเสียงมาก 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหาร

วันท่ี 3
วัดวิชุนราช – พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - สนามบินหลวงพระบาง - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง) 
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนมูาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ ( รถตู้  Toyota Commuter D4D )



ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

ราคาน้ีไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์, ซักรดี, โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ข้าวเหนยีวและอุปกรณ์ในการตักบาตร
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว

ทำวีซ่า แบบ On Arrival ท่ีสนามบิน ประมาณ USD 30-35 ใช้รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 1-2 รปู
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า

ค่างานเลี้ ยงม้ือค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันท่ี 24  และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/laos/467

https://www.atsiamtour.com/laos/467
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