 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour บิน Lao Airlines



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ทำบญุ ไหว้พระ

ตักบาตรข้าวเหนยี ว
พระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง
วัดพระธาตหุ ลวง

หอพระแก้ว
ศิลปวัฒ นธรรม ธรรมชาติ

พระราชวังเกา่
ถ้ำติ่งน้ำตกตาดกวงสี
ประตูชัย
ถ้ำต่งิ
ถ้ำจัง
สบายๆช้อปปิ้ง

ตลาดมืด


ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

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
พักเดี่ยวเพิ่ม

23,400
18,600
15,800
13,300
12,200
3,600

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


รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด

การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

08:00 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินลาวแอร์ไลน์ ประตู 10
Row W
10:20 ออกเดินทางสหู่ ลวงพระบาง เที่ยวบินที่ QV634
12:20 ถึงสนามบินหลวงพระบาง
ประเทศลาว ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว หลังจากนั้ นเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง รับปร
ะทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม น้ำตกตาดกวงสี พระธาตุพูสี ช้อปป้ ิงตลาดมืด
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

น้ำตกหนิ ปนู ขนาดใหญส่ งู ราว 70 เมตร
ใหลผา่ นชั้ นหนิ ลงสแู่ อง่ น้ำสีมรกตเบื้องลา่ ง งดงามที่สุดชว่ งปลายฝนต้นหนาว
พระธาตุพูสี ตั้ งอยบ
ู่ นเนนิ เขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้ น
ทั้ งสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
ตลาดมืด Night Market ให้ทา่ นได้เลือกซื้อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
น้ำตกตาดกวงสี

อาหาร

กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

Maungthong Hotel หร ือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - บ้านซ่างไห่ - ล่องเรือชมถ้ำติ่ง

วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดวิชุนราช - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - บ้านซา่ งไห่ - ลอ่ งเรือชมถ้ำติ่ง

การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง เช่นใส่บาตรข้าวเหนยี ว
วัดวิชุนราช พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง
เดินทางไปชม บ้านซา่ งไห่ ชมถ้ำติ่ง
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ตื่นเช้าประมาณ 05:00 เพื่อใส่บาตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู
รว่ มกับชาวหลวงพระบาง
ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดยามเช้า

ตลาดจา่ ยกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา
วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม เป็นวัดที่โดดเดน
่ และแปลกตา
ด้วยลักษณะพระธาตุท่มี ีรปู รา่ งคล้ายแตงโมผ่าครึง่
พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต

อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสี วา่ งวงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิ ชาวฝรัง่ เศส
วัดเชียงทอง วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง
จนได้รับการยกยอ่ งให้เป็นดั่งอัญมณแี หง่ สถาปัตยกรรมลาว
หมบู่ ้ านซา่ งไห เป็นหมบ
ู่ ้ านชาวลาวที่อาศัยอยรู่ มิ น้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า
ด้วยกรรมวิธแี บบดั้ งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดดเด่น คือ ผ้าทอ
ถ้ำติ่ง หร ือ ถ้ำปากอู มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน
ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน
เทวดา โดยหนิ งอกหนิ ย้อยที่มีอยมู่ ากมายภายในถ้ำนั้ นเป็นที่สิงสถิตของผี
ทั้ งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ
กลางวั น
เย็น

ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

Maungthong Hotel หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
หลวงพระบาง - วังเวียง - ถ้ำจัง - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน

การเดินทาง

ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหารเช้า เดินทางสเู่ มืองวังเวียง
ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากหลวงพระบางประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง
หลังรับประทานอาหารที่วังเวียง นำทา่ นไปชม ถ้ำจัง ถ้ำปูคำ บลูลากูน
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เมอื งเล็กๆตั้ งอยู่ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา
เป็นสว่ นหนึง่ ของแขวงเวียงจันทน์ ระยะหา่ งประมาณ 160 กิโลเมตร
วังเวียงป็นเมืองที่มีภมู ิประเทศสวยงาม มีแมน่ ้ ำซองใหลผา่ นกลางใจเมือง
ถ้ำจัง ชาวบ้านเชื่อกันวา่ ศักด์ สิ ิทธ์ ิ หากใครทำสิ่งไมด่ ีจ ะเกิดอาการจั งงัง
หรอื เรยี กวา่ อาการชักกระตุกนัน่ เอง จากลานจอดรถเดินขึ้นบันใด 147 ขั้ น
ถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำจะมีหนิ งอกหนิ ย้อยมากมาย
ถ้ำปูคำ หา่ งจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร
ภายในประดิษฐานพระนอนสำรดิ จากประเทศไทย เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่
ด้านในมีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ
เชื่อกันวา่ คนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเหน็ ปูคำถือวา่ โชคดีหรอื มีบุญ
บลูลากูน เส้นผา่ ศูนย์กลางของบึงน้ำนี้เพียง 5 - 6 เมตร มีน้ำสีฟ้าใส
ท่านจะพบกับปลาชนดิ หนึง่ ชื่อปลาจาด เกล็ดสีปีกแมลงทับ แวววาวสวยงาม
วังเวียง

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

The Grand Riverside หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

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

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

การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

นำเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
นำทา่ นชม พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดสีสะเกด หอพระแก้ว จนได้เวลาพอสมควร
18:35 เหนิ ฟ้ าจากเวียงจันทน์ สายการบิน Lao Airlines เที่ยวบินที่ QV445
19:35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดืภาพ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

เดินทางสนู่ ครเวียงจันทน์ ชมธรรมชาติสองข้างทาง
วัดพระธาตุหลวง เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว
เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ
มีความหมายตอ่ จิตใจของประชาชนชาวลาวอยา่ งใหญห่ ลวงฃ
อนุสาวร ีย์ประตูชัย เป็นอนสุ รณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครา
มกอ่ นหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนสิ ต์
วัดสีสะเกด หรอื วัดแสน
เป็นวัดแรกในนครเวียงจันทน์ ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาว
ในอดีตทรงสร้างพระพทุ ธรปู ประดิษฐานไว้ทั่ววัด 100,000 องค์
หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว
และเคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง เมนมู าตรฐาน อาหารไทย+ลาว
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง

ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ ( รถต้ ู Toyota Commuter D4D )
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ระหวา่ งประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์, ซักรดี , โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ข้าวเหนยี วและอุปกรณ์ในการตักบาตร
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว
ทำวีซา่ แบบ On Arrival ที่สนามบิน ประมาณ USD 30-35 ใช้รปู ถา่ ยสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รปู
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
คา่ งานเลี้ ยงมื้อคำ่ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

