 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 6 พ.ย. 2019 17:58

แพค็ เกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium
Tour บินแอร์เอเชยี



ไฮไลท์ทริป

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
พ.ค - ก.ย. 62

เดินทาง 2 คน

12,500.-

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

10,400.9,400.8,400.7,900.2,500.-

จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา/คน
01 ต.ค - 23 ธ.ค. 62

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน

13,200.11,400.10,300.-

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน
01 ต.ค - 23 ธ.ค. 62

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยว เพิ่ม

9,200.8,700.3,300.-

หมายเหตุ : - ตา่ งชาติ ชาร์จเพิ่มทา่ นละ 1,000 บาท
- ไกด์พดู อังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท


รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
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 1

กรงุ เทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
การเดินทาง ช่วงเช้า
11.30 คณะพร้อมกันที่ท่สี นามบินดอนเมือง
อาคารผ้ โู ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้ น ....
ประตู...บรเิ วณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
13.55 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่
FD1030
15.20 เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผา่ นพิธกิ ารตรวจคนเข้าเมืองลาว
และรับกระเป๋าสัมภาระเรยี บร้อยแล้ว
เจอไกด์ท้องถิ่นและนำทา่ นออกเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองหลวงพระบาง
ช่วงบ่าย
เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก
จากนั้ นนำท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง เช่น พระธาตุพูสี
ช้อบป้ ิงตลาดคำ่
ข้อมูลท่องเท่ี สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย
ยว
พระธาตุพูสี ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกวา่ 328 ขั้ น
ที่ตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรอื ดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว
บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี พระธาตุองค์เล็กสีทอง ตั้ งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม
ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธ์ ิ 7 ชั้ น สูง 21 เมตร
นอกจากนี้ ยังนยิ มขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง
ช่วงค่ำ
เที่ยวชมตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรสี วา่ งวงศ์
ตั้ งแตห่ น้าพระราชวังจนสดุ ถนน เพื่อให้ทา่ นได้เลือกซื้อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
อาหาร
ที่พัก

มื้อเย็น ร้านอาหารที่หลวงพระบาง
Mauangthong Hotel

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว– ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวงสี – บ้านซา่ งไห – ถ้ำติ่ง
แผนที่

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
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง เชน่ ใสบ่ าตรข้าวเหนยี ว
ตลาดเช้า น้ำตกตาดกวงสี
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น บ้านซ่างไห ล่องเรอื ชมถ้ำติ่ง

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว– ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวงสี – บ้านซา่ งไห – ถ้ำติ่ง
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
ยว
ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆรปู กับชาวหลวงพระบาง
ชม ตลาดยามเช้า
ตลาดจา่ ยกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา
น้ำตกตาดกวงสี น้ำตกหนิ ปูนขนาดใหญส่ ูงราว 70 เมตร
ใหลผา่ นชั้ นหนิ ลงสแู่ อง่ น้ำสีมรกตเบื้องลา่ ง งดงามที่สุดชว่ งปลายฝนต้นหนาว
เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอมุ่ บรเิ วณแอง่ ข้างลา่ งมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์
และมีจดุ นัง่ พักผอ่ น
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
หมู่บ้านซ่างไห เปน็ หมบู่ ้ านชาวลาวลมุ่ ที่อาศัยอยรู่ นิ ้ ำโขง
มมีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธแี บบดั้ งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดเด่น
คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให
ถ้ำต่ิง หรอื ถ้ำปากอู มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน
โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แมน่ ้ ำ
โดยตามตำนานเลา่ กันมาวา่ ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ
ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง
โดยหนิ งอกหนิ ย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้ นเป็นที่สิงสถิตของผี
ทั้ งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ
อาหาร
ท่ีพัก

วันที่ 3

มื้อเช้า
มื้อกลางวั น
มื้อเย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหารที่บ้านปากอู
ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง

Mauangthong Hotel

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

วันที่ 3

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

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

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เชน่ วัดวิขุนราช
หอพิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเกา่ ) วัดเชียงทอง
ช่วงบ่าย
สบายๆกับการช้อปสินค้าพื้นเมืองที่บ้านผานม กอ่ นที่จะเดินทางสสู่ นามบิน
เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
15.50 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่
FD1031
17.05 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

วัดวิชุนราช – พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - สนามบินหลวงพระบาง - กรงุ เทพฯ
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
ยว
วั ดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม เป็นวัดที่โดดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ
ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุท่มี ีรปู รา่ งคล้ายแตงโมผ่าครึง่
พระราชวั ง เก่าเจ้ามหาชีวิต
อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสี วา่ วงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิ ชาวฝรัง่ เศส
วั ดเชียงทอง
วัดที่มีความสวยงามที่สดุ ในเมืองหลวงพระบางจนได้รับการยกยอ่ งให้เป็นดั่งอัญมณ ี
แหง่ สถาปัตยกรรมลาว
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้ อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา
ผ้ หญ
ู ิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า
ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีช่อื เสียงมาก
มื้อเช้า ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น ร้านอาหาร

อาหาร

ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ทา่ น)
คา่ เรอื ลอ่ งไปชมถ้ำติ่ง
ค่าอาหารรตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
ค่าไกด์นำเที่ยวพูดภาษาไทย ในประเทศลาว
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม

ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวตา่ งๆ
ค่าอาหารหรอื เครือ่ งดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
คา่ ข้าวเหนยี วสำหรับใสบ่ าตรตอนเช้า
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ
โปรแกรมดังกลา่ วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ข้ ึนอยกู่ ั บสภาวะทางสายการบิน
โรงแรม สภาวะทางการเมือง หรอื การสไตร์คนัดหยดุ งานของพนักงาน อีกทั้ งสภาพดินฟ้ าอากาศ
และเหตุสุดวิสัย , การอนญุ าตให้เข้า

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

