 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 25 พ.ค. 2019 11:21

แพค็ เกจทัวร์หลวงพระบาง เชยี งใหม่ 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour บิน Lao Airlines



ไฮไลท์ทริป

*** เดินทางจาก เชียงใหม่ - หลวงพระบาง.....ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
ตักบาตรข้าวเหนยี ว
พระธาตุพูสี
วัดเชียงทอง
วัดพระธาตหุ มากโม หรอื วัดวิชนุ ราช

ศิลปวั ฒนธรรม ธรรมชาติ
ชมพิพิธภํณฑ์แหง่ ชาติหลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวงซี
สบายๆช้อปป้ ิง
ตลาดมืด


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน
21 - 30 เม.ย. 62

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพ่มิ

13,300.11,400.9,900.9,100.8,600.3,200.-

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน
พ.ค. - ก.ย. 2562

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

12,400.10,600.9,200.8,300.7,800.-

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน
พ.ค. - ก.ย. 2562

พักเดี่ยวเพิ่ม

2,500.-

หมายเหตุ : - ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
- ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท


รายละเอียด

วันที่ 1

เชียงใหม่ – หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนท่ี

https://www.google.co.th/maps/dir/Chiang+Mai/Luang+Prabang+Airport,+Laos/@19.155
2517,99.5799829,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30d0ccc8c2997841:0x6a6
9e176922503d4!2m2!1d98.9931284!2d18.787747!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd53
8219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278?hl=en

วันที่ 1

เชียงใหม่ – หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
การเดินทาง ช่วงบ่าย
13.15 คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่
อาคารผ้ โู ดยสารขาออกระหวา่ งประเทศเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินลาวแอร์ไลน์
ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
15.15 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 636
16.25 เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธกิ ารตรวจคนเข้าเมืองลาว
และรับกระเป๋าสัมภาระเรยี บร้อยแล้ว
ไกด์รอรับกร๊ ปุ ลูกค้าพร้อมนำทา่ นเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก โรงแรมเมืองทอง
ช่วงเย็น
นำเดินทางนมัสการพระธาตพุ สู ี และอิสระช้อบป้ งิ ตลาดมืด ตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
นมัสการพระธาตพุ สู ี พระธาตุพูสี ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาสงู 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้ น ที่ตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี
หรอื ดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี
พระธาตุองค์เล็กสีทอง ตั้ งอยู่บนฐานส่เี หลี่ยม ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธ์ ิ 7 ชั้ น สูง 21
เมตร นอกจากนี้ยังนยิ มขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง

อาหาร
ที่พัก

ช่วงค่ำ
เที่ยวชมตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรสี วา่ งวงศ์
ตั้ งแตห่ น้าพระราชวังจนสดุ ถนน เพื่อให้ทา่ นได้เลือกซื้อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
มื้อเย็น
ร้านอาหาร ในเมืองหลวงพระบาง
Maungthong Hotel

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว - น้ำตกตาดกวงซี - บ้านซา่ งไห่ - ถ้ำติ่ง
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang+Airport,+Laos/Pak+Ou+Caves,+Laos
/@19.9767069,102.1387231,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea2
9b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!1m5!1m1!1s0x312ed1ab10
9c9ce5:0x106ae12237eb91fa!2m2!1d102.210149!2d20.0496269?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
ตั กบาตรข้าวเหนียว พร้อมชมตลาดเช้าของเมือหลวงพระบาง
กอ่ นที่จะกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารนำเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชน่
ล่องเรอื ตามลำน้ำโขง บ้านซ่างไห่ ถ้ำติ่ง
ช่วงบ่าย
หลังอาหารนำเดินทางตอ่ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ น้ำตกตาดกวงซี
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
รว่ มทำบญุ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู กับชาวหลวงพระบาง
เปน็ ภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง
ชม ตลาดยามเช้า
ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา
แตท่ ี่เป็นจุดสนใจก็คือ ร้านกาแฟประชานยิ ม ให้ทา่ นลิ้มรสกาแฟลาว
คกู่ ั บขนมปังฝรัง่ เศสหรอื ปาทอ่ งโก๋ พร้อมชมวิวสวยๆของลำน้ำโขง
กอ่ นที่จะเดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า
น้ำตกตาดกวงสี ตั้ งอยหู่ า่ งจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กโิ ลเมตร
เป็นน้ำตกที่สวยที่สดุ ของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหนิ ปนู ขนาดใหญส่ งู ราว 70 เมตร
ใหลผา่ นชั้ นหนิ ลงสแู่ อง่ น้ำสีมรกตเบื้ องลา่ ง งดงามที่สดุ ชว่ งปลายฝนต้นหนาว
เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บรเิ วณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์
และมีจุดนัง่ พักผ่อนหลายแหง่ และหลายจุดสามารถลงเล่นน้ำได้
จึงได้รับความนยิ มทั้ งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเจ้าถ่นิ
ช่วงบ่าย
หมู่บ้านซ่างไห เป็นหมบู่ ้ านชาวลาวลมุ่ ทีอ่ าศัยอยรู่ นิ ้ ำโขง มมชี อื่ เสยี งด้านการต้มเหล้า
ด้วยกรรมวิธแี บบดั้ งเดิม แตป่ ั จจบุ ั นมีสินค้าที่โดเดน่ คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซา่ งให

วันที่ 2

สังเกตุจากร้านขายผ้าทอมือจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน

ตักบาตรข้าวเหนถ้ำยี ตว่ิง- หรน้ำอืตกตาดกวงซ
ถ้ำติง่
ั ญก่ั บ-ชาวลาวมายาวนาน
ถ้ำปากอู มี -ีคบวามสำค
้ านซา่ งไห

โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แมน่ ้ ำ
โดยตามตำนานเลา่ กันมาวา่ ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า
ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหนิ งอกหนิ ย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้ นเป็นที่สิงสถิตของผี
ทั้ งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ เมื่อศาสนาพุทธเรมิ่ เข้ามาแพรห่ ลายในพุทธศตวรรษที่ 13
และได้รับการนับถือกันแพรห่ ลาย
คขู่ นานไปกับความเชื่อดั่งเดิมในเรือ่ งของการนับถือบชู าผีฟ้า เทวดา
จนถึงปลายพทุ ธศตวรรษที่ 19 ศาสนาพทุ ธสยู่ คุ เฟื่องฟู
ในสมัยของพระเจ้าโพธสิ ารราช ปีพ.ศ. 2063 - พ.ศ. 2090
พระองค์เป็นกษัตรยิ ์ ผ้ เู ลื่อมใสในศาสนาพุทธ ทรงสร้างวัดวาอารามต่างๆ มากมาย
และประกาศยกเลิกไม่ให้ประชาชนนับถือผีสางให้มายึดมั่นในพระพุทธศาสนา
ความเชื่อในเรือ่ งการบูชาภูติผีจึงถูกลดบทบาทไป

อาหาร

ถ้ำติ่งจึงถูกทิ้งร้าง จนมาในปี 2091 ถูกค้นพบอีกครั้ งโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธริ าช
ซึ่งพระองค์ได้ข้ ึนครองราชย์ตอ่ จากพระราชบิดา ในขณะทำการกอ่ สร้างวัดปากอู
ซึ่งอยรู่ มิ แมน่ ้ ำโขงฝั่งตรงข้าม กลมุ่ แรกที่มายังถ้ำปากอู เป็นชาวยโุ รป ชื่อฟรานซิส
การ์นเิ ยร่ ์ นักสำรวจชาวฝรัง่ เศส จากนั้ นมาถ้ำติ่ง แหง่ นี้ ก็กลายเป็นพทุ ธสถาน
ที่นักแสวงบญุ ในพทุ ธศาสนาได้เดินทางมาสักการะถ้ำแหง่ นี้อยา่ งตอ่ เนือ่ ง
และจะทิ้งพระพุทธรปู ไว้ในถ้ำ ซึ่งทุกวันนี้มีพระพุทธรปู กว่า 4,000 องค์
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร
มื้อเย็น
ร้านอาหาร

ที่พัก

วันที่ 3

Maungthong Hotel

วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - สนามบินหลวงพระบาง เชียงใหม่

วันที่ 3

วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - สนามบินหลวงพระบาง เชียงใหม่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า นำเดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ พระธาตุหมากโม
หอพิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติหลวงพระบาง วัดเชียงทอง
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
13.05 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV635
14.15 เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - สนามบินหลวงพระบาง เชียงใหม่
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ชม วั ดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม เป็นวัดที่โดเดน่ 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 (พิพิธภํณฑ์)
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

อาหาร

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
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
รถต้ ู Toyota Commuter D4D (คันละไมเ่ กิน 9 ทา่ น)
ที่พัก 2 คืน ( 2 - 3 ท่าน/ห้อง)
น้ำดื่ม ผ้าเย็น (เช้า 1 , บา่ ย 1)
อาหาร 6 มื้อ เมนมู าตรฐาน อาหารไทย+ลาว
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ไกด์ภาษาไทยนำเที่ยว
ประกันอบุ ั ติเหตรุ ะหวา่ งเดินทาง วงเงินสงู สดุ 1,000,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
ราคาไมร่ วม
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไปกลับเชียงใหม่ -หลวงพระบาง
อาหาร และ เครือ่ งดื่ม นอกเหนอื รายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ
คา่ ทิปไกด์ + คนขับรถ
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7 % และภาษ ี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ข้าวเหนยี วและอปุ กรณ์ในการตักบาตร

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/laos/719

