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ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour บิน Lao Airlines

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ทำบุญ ไหว้พระ

ตักบาตรข้าวเหนยีว
พระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอืพระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง
วัดพระธาตุหลวง



หอพระแก้ว

ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ

พระราชวังเก่า
ถ้ำติ่งน้ำตกตาดกวงสี
ประตูชัย
ถ้ำติ่ง
ถ้ำจัง

สบายๆช้อปป้ิง

ตลาดมืด

 ราคา

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

เดินทาง       2  คน  23,400

เดินทาง       3  คน  18,600

เดินทาง  4 - 5  คน 15,800

เดินทาง  6 - 7 คน  13,300

เดินทาง 8 -  9 คน 12,200

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,600

หมายเหตุ :
ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,400 บาท
ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 6,000 บาท

 รายละเอียด



วันท่ี 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด 

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

08:00   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินลาวแอร์ไลน์ ประตู 10
Row W
10:20   ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง  เท่ียวบินท่ี QV634
12:20   ถึงสนามบินหลวงพระบาง
ประเทศลาว ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเท่ียว หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง รับปร
ะทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม  น้ำตกตาดกวงสี พระธาตุพูสี ช้อปป้ิงตลาดมืด

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

น้ำตกตาดกวงสี   น้ำตกหนิปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร
 ใหลผ่านช้ันหนิลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบ้ืองล่าง งดงามท่ีสุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
พระธาตุพูสี  ต้ังอยู่บนเนนิเขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ข้ัน
ท้ังสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม
ตลาดมืด Night Market ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี

อาหาร กลางวัน   ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร

ท่ีพัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - บ้านซ่างไห่ - ล่องเรือชมถ้ำต่ิง

http://www.muangthonghotel.com/


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในตัวเมืองหลวงพระบาง เช่นใส่บาตรข้าวเหนยีว
วัดวิชุนราช พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง
เดินทางไปชม บ้านซ่างไห ่ ชมถ้ำติ่ง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว   

ตักบาตรข้าวเหนียว ตื่นเช้าประมาณ 05:00 เพื่อใส่บาตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู
รว่มกับชาวหลวงพระบาง 
ตลาดยามเช้า

 ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
วัดวิชุนราช หรอืพระธาตุหมากโม  เป็นวัดท่ีโดดเด่นและแปลกตา
ด้วยลักษณะพระธาตุท่ีมีรปูรา่งคล้ายแตงโมผ่าครึง่ 
พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต 
อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นท่ีประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสีว่างวงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรัง่เศส 
วัดเชียงทอง  วัดท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในเมืองหลวงพระบาง
จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณแีหง่สถาปัตยกรรมลาว   
หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวท่ีอาศัยอยู่รมิน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า
ด้วยกรรมวิธแีบบด้ังเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าท่ีโดดเด่น คือ ผ้าทอ
ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน
ในสมัยโบราณเป็นท่ีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน
เทวดา โดยหนิงอกหนิย้อยท่ีมีอยู่มากมายภายในถ้ำน้ันเป็นท่ีสิงสถิตของผี
ท้ังวิญญาณในน้ำและในถ้ำ  

 กลางวัน  ร้านอาหาร
เย็น         ร้านอาหาร

 Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - บ้านซ่างไห่ - ล่องเรือชมถ้ำต่ิง

http://www.muangthonghotel.com/


วันท่ี 3
หลวงพระบาง - วังเวียง - ถ้ำจัง - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองวังเวียง
ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากหลวงพระบางประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง   
หลังรับประทานอาหารท่ีวังเวียง นำท่านไปชม ถ้ำจัง ถ้ำปูคำ บลูลากูน

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วังเวียง  เมืองเล็กๆต้ังอยู่ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา
เป็นส่วนหนึง่ของแขวงเวียงจันทน์ ระยะหา่งประมาณ 160 กิโลเมตร
วังเวียงป็นเมืองท่ีมีภูมิประเทศสวยงาม มีแม่น้ำซองใหลผ่านกลางใจเมือง
ถ้ำจัง  ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์ สิทธ ิ์  หากใครทำสิ่งไม่ดีจะเกิดอาการจังงัง
หรอืเรยีกว่าอาการชักกระตุกนัน่เอง จากลานจอดรถเดินข้ึนบันใด 147 ข้ัน
ถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำจะมีหนิงอกหนิย้อยมากมาย 
ถ้ำปูคำ หา่งจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร
ภายในประดิษฐานพระนอนสำรดิจากประเทศไทย เป็นถ้ำท่ีมีขนาดใหญ่
ด้านในมีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ
เชื่อกันว่าคนท่ีเข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเหน็ปูคำถือว่าโชคดีหรอืมีบุญ
บลูลากูน  เส้นผ่าศูนย์กลางของบึงน้ำนี้ เพียง 5 - 6 เมตร มีน้ำสีฟ้าใส
ท่านจะพบกับปลาชนดิหนึง่ ชื่อปลาจาด เกล็ดสีปีกแมลงทับ แวววาวสวยงาม

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร

ท่ีพัก The Grand Riverside หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4 
วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - กรุงเทพฯ 

http://www.facebook.com/thegrandriversidehotelvangvieng/


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

นำเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง
นำท่านชม พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดสีสะเกด หอพระแก้ว  จนได้เวลาพอสมควร
18:35   เหนิฟ้าจากเวียงจันทน์ สายการบิน Lao Airlines เท่ียวบินท่ี QV445
19:35   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดืภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เดินทางสู่นครเวียงจันทน์   ชมธรรมชาติสองข้างทาง
วัดพระธาตุหลวง  เป็นศาสนสถานท่ีสำคัญท่ีสุดของประเทศลาว
เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ
มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงฃ
อนุสาวรีย์ประตูชัย  เป็นอนสุรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครา
มก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนสิต์ 
วัดสีสะเกด หรอืวัดแสน
 เป็นวัดแรกในนครเวียงจันทน์ ในอดีตเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาว
ในอดีตทรงสร้างพระพุทธรปูประดิษฐานไว้ท่ัววัด 100,000 องค์ 
หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว
และเคยใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตท่ีอัญเชิญมาจากล้านนา

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร

วันท่ี 4 
วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - กรุงเทพฯ 

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 3 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 )

ราคาน้ีไมร่วม

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/536

https://www.atsiamtour.com/laos/536
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