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Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 28 เม.ย. 2020 10:53

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์
กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ทำบุญ ไหว้พระ

ตักบาตรข้าวเหนยีว
วัดพระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอืพระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง
วัดป่าโพนเพา



ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ

พระราชวังเก่า
ถ้ำติ่ง
น้ำตกตาดกวงสี

สบายๆช้อปป้ิง

ตลาดมืด
บ้านผานม
บ้านช่างไห่

 ราคา

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

เดินทาง        2 คน  13,300

เดินทาง        3 คน  11,000

เดินทาง        4 คน  9,600

เดินทาง  5 - 6  คน  9,000

เดินทาง  7 - 9  คน  8,300

พักเดี่ยวเพิ่ม  2,600

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

 รายละเอียด



วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงส ี-  พระธาตุพูส ี- ตลาดมืด

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang+Airport,+Laos/19.7525631,101.9977
191/Phousi+Hill,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8254107,102.0025754,12z/data=!4m15!4m1
4!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010
278!1m0!1m5!1m1!1s0x312f2a6a667fef0b:0xfd9af2125d7a76fc!2m2!1d102.1369824!2d19.
8902284!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   

07:30   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
09:25   ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง  เท่ียวบินท่ี PG941
11:35   ถึงสนามบินหลวงพระบาง
ประเทศลาว ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเท่ียว หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง รับปร
ะทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปเท่ียวชม น้ำตกตาดกวงสี   พระธาตุพูสี

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

น้ำตกตาดกวงสี   น้ำตกหนิปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร
 ใหลผ่านช้ันหนิลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบ้ืองล่าง งดงามท่ีสุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
พระธาตุพูสี  ต้ังอยู่บนเนนิเขาสูง 150 เมตร
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ข้ัน
สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
และชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงามท่ีสุดในตัวเมือง
ตลาดมืด Night Market เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตร ี      

อาหาร กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น           ร้านอาหาร 

ท่ีพัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Luang+Prabang+Airport,+Laos/19.7525631,101.9977191/Phousi+Hill,+Luang+Prabang,+Laos/@19.8254107,102.0025754,12z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x312f2a1d3ea29b73:0xd538219612f021b5!2m2!1d102.1684165!2d19.9010278!1m0!1m5!1m1!1s0x312f2a6a667fef0b:0xfd9af2125d7a76fc!2m2!1d102.1369824!2d19.8902284!3e0?hl=en
http://www.muangthonghotel.com/


วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนยีว - วัดใหม่สวัุนพูมาราม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง - บ้านช่างไห่
- ล่องเรอืชมถ้ำติ่ง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/Museu
m+Inn+Luang+Prabang+%E0%BB%80%E0%BA%AE%E0%BA%B7%E0%BA%AD%E0%BA
%99%E0%BA%9E%E0%BA%B1%E0%BA%81%E0%BA%A1%E0%BA%B5%E0%BA%A7%E
0%BA%8A%E0%BA%BD%E0%BA%A1%E0%BA%AD%E0%BA%B4%E0%BA%99,+Luang+P
rabang,+Laos/Pak+Ou+Caves,+Laos/@19.9683125,102.1208268,12z/data=!3m1!4b1!4m2
0!4m19!1m5!1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.8
851692!1m5!1m1!1s0x312f2b2e7663975b:0x147bbfad140314e8!2m2!1d102.1357455!2d1
9.8844885!1m5!1m1!1s0x312ed1ab109c9ce5:0x106ae12237eb91fa!2m2!1d102.210149!2d
20.0496269!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

05:00   เดินทางจากท่ีพักรว่มทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนยีว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู
พร้อมชมตลาดเช้า 
ชม วัดใหม่สุวันพูมาราม หอพิพิธภัณฑ์แหง่ชาติหรอืพระราชวังเก่า บ้านช่างไห่
ล่องเรอืชมถ้ำติ่ง

https://www.google.co.th/maps/dir/Muang+Thong+Hotel,+Luang+Prabang,+Laos/Museum+Inn+Luang+Prabang+%25E0%25BB%2580%25E0%25BA%25AE%25E0%25BA%25B7%25E0%25BA%25AD%25E0%25BA%2599%25E0%25BA%259E%25E0%25BA%25B1%25E0%25BA%2581%25E0%25BA%25A1%25E0%25BA%25B5%25E0%25BA%25A7%25E0%25BA%258A%25E0%25BA%25BD%25E0%25BA%25A1%25E0%25BA%25AD%25E0%25BA%25B4%25E0%25BA%2599,+Luang+Prabang,+Laos/Pak+Ou+Caves,+Laos/@19.9683125,102.1208268,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x312f2a43aefc33ad:0xfaf6a841794efd87!2m2!1d102.1322914!2d19.8851692!1m5!1m1!1s0x312f2b2e7663975b:0x147bbfad140314e8!2m2!1d102.1357455!2d19.8844885!1m5!1m1!1s0x312ed1ab109c9ce5:0x106ae12237eb91fa!2m2!1d102.210149!2d20.0496269!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ตักบาตรข้าวเหนียว ตื่นเช้าประมาณ 05:00 เพื่อใส่บาตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู
รว่มกับชาวหลวงพระบาง 
ตลาดยามเช้า

  ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
วัดใหม่สุวรรณพูมาราม  ในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน
พระสังฆราชองศ์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานของ พระบาง
ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ หอพระบางในปัจจุบัน 
พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นท่ีประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสีว่า
งวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรัง่เศส 
หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มท่ีอาศัยอยู่รมิน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า
ด้วยกรรมวิธแีบบด้ังเดิม ปัจจุบันมีสินค้าท่ีโดดเด่น คือ ผ้าทอ
ถ้ำติ่ง หรือ

ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน ในสมัยโบราณเป็นท่ีสักการะบวงสรวงด
วงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน
เทวดา โดยหนิงอกหนิย้อยท่ีมีอยู่มากมายภายในถ้ำน้ันเป็นท่ีสิงสถิตของผี
ท้ังวิญญาณในน้ำและในถ้ำ  

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหารท่ีปากอู
เย็น          ร้านอาหารในเมืองหลวงพระบาง

ท่ีพัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ตักบาตรข้าวเหนยีว - วัดใหม่สวัุนพูมาราม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง - บ้านช่างไห่
- ล่องเรอืชมถ้ำติ่ง

วันท่ี 3
วัดวิชุนราช หรอืพระธาตุหมากโม - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา -
สนามบินสวุรรณภูมิ

http://www.muangthonghotel.com/


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางไปชม วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง
เดินทางไปชม บ้านผานม  วัดป่าโพนเพา จนได้เวลานัดหมาย 
17:30    เหนิฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี
PG946
19:35    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม 
เป็นวัดท่ีโดดเด่นและแปลกตา ด้วยลักษณะพระธาตุท่ีมีรปูรา่งคล้ายแตงโมผ่าครึง่ 
วัดเชียงทอง  วัดท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในเมืองหลวงพระบาง
จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณแีหง่สถาปัตยกรรมลาว 
บ้านผานม  เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้ อท่ีอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา
มีความชำนาญในการทอผ้า ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอท่ีมีชื่อเสียงมาก
วัดป่าโพนเพา  ลักษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ
 ส่วนช้ันล่างเป็นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ
มีการแกะสลักเล่าเรือ่งพุทธประวัติท่ีบานหน้าต่าง  แบ่งออกเป็น 4 ช้ัน
โดยฝาผนังแต่ละช้ันประดับภาพท่ีเป็นเรือ่งราวเกี่ยวกับ นรก-
สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ท่ีสำคัญๆ หลายแหง่ท่ัวโลก  

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร

วันท่ี 3
วัดวิชุนราช หรอืพระธาตุหมากโม - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา -
สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 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/929

https://www.atsiamtour.com/laos/929
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