 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 28 เม.ย. 2020 11:18

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



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป - กลับ เชียงใหม่ - หลวงพระบาง
ทำบญุ ไหว้พระ

ตักบาตรข้าวเหนยี ว
พระธาตุพูสี
วัดเชียงทอง
วัดพระธาตุหมากโม หรอื วัดวิชุนราช

ศิลปวัฒ นธรรม ธรรมชาติ

ชมพิพิธภํณฑ์แหง่ ชาติหลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง

ตลาดมืด


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
พักเดี่ยวเพิ่ม

12,800
10,400
9,200
8,300
7,800
2,400

หมายเหตุ :
ตา่ งชาติ ชาร์จเพิ่มทา่ นละ 1,200 บาท
ไกด์พดู อังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท


รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด

วันที่ 1

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งบา่ ย+บา่ ย

13:15 คณะพร้อม ณ สนามบินเชียงใหม่ สายการบินลาวแอร์ไลน์
15:15 ออกเดินทางสหู่ ลวงพระบาง เที่ยวบินที่ QV636
16:25 ถึงสนามบินหลวงพระบาง
ประเทศลาว ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถ่นิ พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักทอ่ งเที่ยว หลังจากนั้ นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เข้าเช็คอินที่พัก โรงแรมเมืองทอง
เดินทางไปนมัสการพระธาตุพูสี ช้อบป้ งิ ตลาดมืด
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้ น
สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางและพระอาทิตย์ตกสวยงามที่สุดในตัวเมื
อง
ตลาดมีด Night Market บนถนนศรสี วา่ งวงศ์ ตั้ งแตห
่ น้าพระราชวังจนสุดถนน
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
พระธาตุพูสี

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

เย็น

ร้านอาหาร

Maungthong Hotel หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

ตักบาตรข้าวเหนยี ว - น้ำตกตาดกวงสี - บ้านซา่ งไห - ถ้ำติ่ง

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว - น้ำตกตาดกวงสี - บ้านซา่ งไห - ถ้ำติ่ง
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

ตักบาตรข้าวเหนยี ว ตอนเช้าตรู่ พร้อมชมตลาดเช้าของเมืองหลวงพระบาง
กลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า จากนั้ นลงเรอื ลอ่ งเรอื ไปตามลำน้ำโขง บ้านซา่ งไห่
ถ้ำติ่ง
เดินทางไปชม น้ำตกตาดกวงสี
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ตื่นเช้าประมาณ 05:00 เพื่อใส่บาตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู
รว่ มกับชาวหลวงพระบาง
ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดยามเช้า

ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา
น้ำตกตาดกวงสี เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง
เป็นน้ำตกหนิ ปนู ขนาดใหญส่ งู ราว 70 เมตร
ใหลผ่านชั้ นหนิ ลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
หมู่บ้านซ่างไห เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่รมิ น้ำโขง
มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้าด้วยกรรมวิธแี บบดั้ งเดิม
ถ้ำติ่ง หร ือ ถ้ำปากอู มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน
ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน
เทวดา โดยหนิ งอกหนิ ย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้ นเป็นที่สิงสถิตของผี
ทั้ งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนยี ว - น้ำตกตาดกวงสี - บ้านซา่ งไห - ถ้ำติ่ง
ที่พัก

Maungthong Hotel หร ือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

วัดวิชุนราช หรอื พระธาตุหมากโม - พระราชวังเกา่ - วัดเชียงทอง - เชียงใหม่
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang,+Laos/Luang+Prabang+Airport,+Lao
s/@19.8924529,102.1346985,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x312f2a3f413d
1ba3:0xac9749a9608e6a56!2m2!1d102.1346874!2d19.8833959!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3e
a29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!3e0?hl=en
ชว่ งเช้า

หลังอาหารเช้า เดินทางไปชม พระธาตหุ มากโม
หอพิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติ วัดเชียงทอง จนได้เวลานัดหมาย
11:00 เดินทางสสู่ นามบินหลวงพระบาง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
13:05 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินหลวงพระบาง สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
QV635
14:15 ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื พระธาตุหมากโม
เป็นวัดที่โดดเดน่ และแปลกตา ด้วยลักษณะพระธาตทุ ี่มีรปู รา่ งคล้ายแตงโมผา่ ครึง่
พระราชวังเกา่ เจ้ามหาชีวิต หรอื พิพิธ ภัณฑ์
อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสี วา่ งวงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิ ชาวฝรัง่ เศส
วัดเชียงทอง วัดที่สวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง
จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณแี หง่ สถาปัตยกรรมลาว ที่เด่นที่สุด
วัดวิชุนราช

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนมู าตรฐาน อาหารไทย+ลาว
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ ( รถต้ ู Toyota Commuter D4D )
คา่ น้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บา่ ย 1)
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ เชียงใหม่ - หลวงพระบาง
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์, ซักรดี , โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + 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/719

