 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 27 ธ.ค. 2018 15:14

แพค็ เกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชยี
กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 2 คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาตั้ งแตว่ ั นที่ 6 มกราคม - 30 เมษายน 2562 .....ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
ตักบาตรข้าวเหนยี ว
วัดพระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง

ศิลปวั ฒนธรรม ธรรมชาติ
ชมพระราชวังเก่า
ชมถ้ำติ่ง
น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปป้ ิง
ตลาดมดื
บ้านผานม
บ้านซา่ งไห่




ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา : คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยว เพิ่ม

13,400.9,900.9,000.8,500.3,200.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
การเดินทาง ช่วงเช้า
11.30 คณะพร้อมกันที่ที่สนามบินดอนเมือง อาคารผ้ โู ดยสารขาออกระหวา่ งประเทศ
ชั้ น .... ประตู...บรเิ วณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
13.55 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1030
15.20 เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธกิ ารตรวจคนเข้าเมืองลาว
และรับกระเป๋าสัมภาระเรยี บร้อยแล้ว
เจอไกด์ท้องถิ่นและนำทา่ นออกเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองหลวงพระบาง
ช่วงบ่าย
เข้าเช็คอินที่พัก จากนั้ นนำทา่ นไปชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง เชน่
พระธาตพุ สู ี ช้อบป้ งิ ตลาดคำ่
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
พระธาตุพูสี ตั้ งอยู่บนเนนิ เขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกวา่ 328 ขั้ น ที่ตัดผา่ นแนวต้นลีลาวดี
หรอื ดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี
พระธาตุองค์เล็กสีทอง ตั้ งอยบู่ นฐานสี่เหลี่ยม ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธ์ ิ 7 ชั้ น สูง 21
เมตร นอกจากนี้ยังนยิ มขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สดุ ในตัวเมือง

อาหาร
ที่พัก

ช่วงค่ำ
เที่ยวชมตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรสี ว่างวงศ์
ตั้ งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
มื้อเย็น
ร้านอาหารที่หลวงพระบาง
Mauangthong Hotel

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว– ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวงสี – บ้านซา่ งไห – ถ้ำติ่ง
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง เชน่ ใสบ่ าตรข้าวเหนยี ว ตลาดเช้า
น้ำตกตาดกวงสี
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่ เชน่ บ้านซา่ งไห ลอ่ งเรอื ชมถ้ำติ่ง
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
รว่ มทำบญุ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู กับชาวหลวงพระบาง
เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง
ชม ตลาดยามเช้า
ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา
แตท่ ี่เป็นจุดสนใจก็คือ ร้านกาแฟประชานยิ ม ให้ทา่ นลิ้มรสกาแฟลาว
คกู่ ั บขนมปังฝรัง่ เศสหรอื ปาทอ่ งโก๋ พร้อมชมวิวสวยๆของลำน้ำโขง
กอ่ นที่จะเดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า พาไปเที่ยวฃม น้ำตกตาดกวงสี
ตั้ งอยหู่ า่ งจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กิโลเมตร
เป็นน้ำตกที่สวยที่สดุ ของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหนิ ปนู ขนาดใหญส่ งู ราว 70 เมตร
ใหลผ่านชั้ นหนิ ลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้ องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บรเิ วณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์
และมีจุดนัง่ พักผ่อนหลายแหง่ และหลายจุดสามารถลงเล่นน้ำได้
จึงได้รับความนยิ มทั้ งกลมุ่ นักทอ่ งเที่ยวตา่ งชาติ และเจ้าถิ่น
ช่วงบ่าย
หมู่บ้านซ่างไห เป็นหมบู่ ้ านชาวลาวลมุ่ ที่อาศัยอยรู่ นิ ้ ำโขง มมีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า
ด้วยกรรมวิธแี บบดั้ งเดิม แตป่ ั จจบุ ั นมีสินค้าที่โดเดน่ คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซา่ งให
สังเกตจุ ากร้านขายผ้าทอมือจำนวนมากที่ตั้งอยใู่ นหมบู่ ้ าน
ถ้ำติ่ง หรอื ถ้ำปากอู มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน
โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ
โดยตามตำนานเล่ากันมาว่า ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า
ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหนิ งอกหนิ ย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้ นเป็นที่สิงสถิตของผี

ทั้ งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ เมื่อศาสนาพุทธเรมิ่ เข้ามาแพรห่ ลายในพุทธศตวรรษที่ 13
วันที่ 2 และได้รับการนับถือกันแพรห่ ลาย
ี – บ้านซา่ั บงไห
ตักบาตรข้าวเหนคู่ขยี นานไปก
ว– ตลาดเช
ั บความเชื
ั ่งเดิมในเรือ่ งของการน
ถือบ–ูชาผถ้ำีฟต้ าิ่ง เทวดา
้ า - น่้อำดตกตาดกวงส
จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ศาสนาพุทธสู่ยุคเฟื่องฟู
ในสมัยของพระเจ้าโพธสิ ารราช ปีพ.ศ. 2063 - พ.ศ. 2090
พระองค์เป็นกษัตรยิ ์ ผ้ เู ลื่อมใสในศาสนาพุทธ ทรงสร้างวัดวาอารามตา่ งๆ มากมาย
และประกาศยกเลิกไมใ่ ห้ประชาชนนับถือผีสางให้มายึดมั่นในพระพุทธศาสนา
ความเชื่อในเรือ่ งการบูชาภูติผีจึงถูกลดบทบาทไป

อาหาร

ถ้ำติ่งจึงถกู ทิ้งร้าง จนมาในปี 2091 ถกู ค้นพบอีกครั้ งโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธริ าช
ซึ่งพระองค์ได้ข้ ึนครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา ในขณะทำการก่อสร้างวัดปากอู
ซึ่งอยู่รมิ แม่น้ำโขงฝั่งตรงข้าม กลุ่มแรกที่มายังถ้ำปากอู เป็นชาวยุโรป ชื่อฟรานซิส
การ์นเิ ย่ร์ นักสำรวจชาวฝรัง่ เศส จากนั้ นมาถ้ำต่งิ แหง่ นี้ ก็กลายเป็นพุทธสถาน
ที่นักแสวงบุญในพุทธศาสนาได้เดินทางมาสักการะถ้ำแหง่ นี้อยา่ งตอ่ เนือ่ ง
่ ั ี
และจะทิ
มื้อเช้า ้ งพระพุทธรปู ไว้ในถ้ำ ซึงทุกวนนี้มพระพุทธรปู กวา่ 4,000 องค์
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ร้านอาหารที่บ้านปากอู
มื้อเย็น
ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง

ที่พัก

วันที่ 3

Mauangthong Hotel

วัดวิชุนราช – พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - สนามบินหลวงพระบาง - กรงุ เทพฯ

วันที่ 3

วัดวิชุนราช – พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - สนามบินหลวงพระบาง - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เชน่
วัดวิขนุ ราช หอพิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเกา่ ) วัดเชียงทอง
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันสบายๆกับการช้อปสินค้าพื้นเมืองที่บ้านผานม
ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
15.50 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1031
17.05 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

วัดวิชุนราช – พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - สนามบินหลวงพระบาง - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ชม วั ดวิชุนราช หรอื พระธาตุห มากโม เป็นวัดที่โดดเดน่ และแปลกตาตา่ งจากวัดอื่นๆ
ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตทุ ี่มีรปู รา่ งคล้ายแตงโมผา่ ครึง่
ตั้ งสงา่ ดึงดดู สายตาแตไ่ กล ในอดีตพระธาตหุ มากโมยังเป็นที่ปประดิษฐานของพระบาง
ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำอีกด้วย ถัดจากพระธาตหุ มากโม
ยังเป็นที่ตั้งของอุโบสถศิลปะแบบสิบสองปันนาหลังคาลาดคลุมทั้ 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
พระพุทธรปู คู่บ้านคู่เมือง บรเิ วณทางประตูเข้า
ชม วั ดเชียงทอง ตั้ งอยสู่ ุดถนนศรสี วา่ งวงศ์
วัดแหง่ นี้มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง
จนได้รับการยกยอ่ งให้เป็นดั่งอัญมณแี หง่ สถาปัตยกรรมลาว ที่เดน่ ที่สุด คือ
สิมแบบหลวงพระบางแท้
ที่แม้ไมใ่ หญโ่ ตนักแตก่ ็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อยา่ งชัดเจ
น สังเกตจุ ากหลังคาที่แอน่ โค้งว้อนกัน 3 ชั้ น ลดหลั่นจนมองแล้วคอ่ นข้างเตี้ย
นอกจากนี้ยังมีภาพประดับด้วยกระจกสีสะท้อนเรือ่ งราวในอดีต
รวมถึงเรือ่ งเล่ในวรรณคดี ซึ่งประดับอยูาตรงด้านหลังพระอุโบสถวิหารแดง
และวิหารพระม่าน
ช่วงบ่าย
บ้านผานม เป็นหมบู่ ้ านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา
ผ้ หู ญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก
มีการรวมกลมุ่ ตั้ งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า
มีการสาธติ การทอผ้าด้วยกี่กระตกุ แบบดั้ งเดิมและยังมีผ้าทอรปู แบบตา่ งๆ
จำหนา่ ยให้นักทอ่ งเที่ยว

ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆและผ้าที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ
วันที่ 3 วัน ในปัจจุบันบ้านผานมได้รับการยกระดับจากทางการให้เป็น หมู่บ้านวัฒนธรรม
วัดวิชุนราช – พระราชว
อาหาร
มื้อเช้า ั งเกา่ - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - สนามบินหลวงพระบาง - กรงุ เทพฯ
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ทา่ น)
คา่ เรอื ลอ่ งไปชมถ้ำติ่ง
ค่าอาหารรตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
ค่าไกด์นำเที่ยวในประเทศลาว
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวตา่ งๆ
คา่ อาหารหรอื เครือ่ งดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
คา่ ข้าวเหนยี วสำหรับใสบ่ าตรตอนเช้า
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ
โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ข้ ึนอยู่กับสภาวะทางสายการบิน
โรงแรม สภาวะทางการเมือง หรอื การสไตร์คนัดหยดุ งานของพนักงาน อีกทั้ งสภาพดินฟ้ าอากาศ
และเหตุสุดวิสัย , การอนญุ าตให้เข้า

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

