 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

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



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ทำบญุ ไหว้พระ

ตักบาตรข้าวเหนยี ว
วัดพระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง

ศิลปวัฒ นธรรม ธรรมชาติ

ชมพระราชวังเกา่
ชมถ้ำติ่ง
น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง

ตลาดมดื
บ้านผานม


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
พักเดี่ยว เพ่มิ

12,900
10,600
9,400
8,400
7,900
2,500

หมายเหต:ุ
ตางชาติ ชาร์จเพิ่มทา่ นละ 1,000 บาท
ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท


รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงบ่าย

12:30 คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเซีย
14:30 ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง เที่ยวบินที่ FD1030
16:00 ถึงสนามบินหลวงพระบาง
ประเทศลาว ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักทอ่ งเที่ยว หลังจากนั้ นเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เข้าเช็คอินที่พัก โรงแรมเมืองทอง จากนั้ นนำทา่ นไปชม พระธาตพุ ูสี
ช้อบป้ งิ ตลาดมืด
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้ น
ที่ตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรอื ดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว
บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี พระธาตุองค์เล็กสีทอง ตั้ งอยู่บนฐานส่เี หลี่ยม
ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธ์ ิ 7 ชั้ น สูง 21 เมตร
นอกจากนี้ ยังนยิ มขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง
ตลาดคำ่ Night Market บนถนนศรสี วา่ งวงศ์ ตั้ งแตห
่ น้าพระราชวังจนสดุ ถนน
เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
พระธาตุพูสี

อาหาร

เย็น

ร้านอาหารที่หลวงพระบาง

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
ที่พัก

Maungthong Hotel หร ือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว – ตลาดเช้า - บ้านซา่ งไห – ลอ่ งเรอื ชมถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวงสี
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

ใสบ่ าตรข้าวเหนยี ว ชมตลาดเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว บ้านซา่ งไห ลอ่ งเรอื ชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวงสี

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว – ตลาดเช้า - บ้านซา่ งไห – ลอ่ งเรอื ชมถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวงสี
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ตื่นเช้าประมาณ 05:00 เพื่อใสบ่ าตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู
รว่ มกับชาวหลวงพระบาง
ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดยามเช้า

ตลาดจา่ ยกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา
หมบู่ ้ านซา่ งไห ลงเรอื ลอ่ งแมน
่ ้ ำโขง เป็นหมบู่ ้ านชาวลาวที่อาศัยอยรู่ มิ น้ำโขง
มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธแี บบดั้ งเดิม มีสินค้าที่โดดเดน่ คือ ผ้าทอ
ถ้ำติ่ง หร ือ
ถ้ำปากอู มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะดวงวิญญา
ณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา
โดยหนิ งอกหนิ ย้อยที่มีอยมู่ ากมายภายในถ้ำนั้ นเป็นที่สิงสถิตของผี
ทั้ งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ
น้ำตกตาดกวงสี น้ำตกหนิ ปน
ู ขนาดใหญส่ งู ราว 70 เมตร
ไหลผา่ นชั้ นหนิ ลงสแู่ อง่ น้ำสีมรกตเบื้องลา่ ง งดงามที่สุดชว่ งปลายฝนต้นหนาว
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหารที่บ้านปากอู
ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง

Maungthong Hotel หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

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

วันที่ 3

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

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชม วัดวิขุนราช หอพิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเกา่ )
วัดเชียงทอง
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่บ้านผานม
16:30 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1031
17:55 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

หรอื พระธาตหุ มากโม เป็นวัดที่โดดเดน่ และแปลกตา
ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรปู รา่ งคล้ายแตงโมผา่ ครึง่
วัดวิชนุ ราช

พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต

อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสี ว่างวงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิ ชาวฝรัง่ เศส
วัดเชียงทอง วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบางจนได้รับการยกยอ่ งให้เป็นดั่ง
อัญมณแี หง่ สถาปัตยกรรมลาว
็ หมบู่ ้ านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา
บ้านผานม เปน
ผ้ หญ
ู ิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า
ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก
อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร

ราคาน้ ีร วม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง เมนมู าตรฐาน อาหารไทย+ลาว
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ ( รถต้ ู Toyota Commuter D4D )

ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคาน้ ีไม่ร วม

ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์, ซักรดี , โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ข้าวเหนยี วและอุปกรณ์ในการตักบาตร
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ทำวีซา่ แบบ On Arrival ที่สนามบิน ประมาณ USD 30-35 ใช้รปู ถา่ ยสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รปู
คนไทยไมต่ ้ องทำวีซา่
คา่ งานเลี้ ยงมื้อคำ่ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

