
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 17 ธ.ค. 2019 09:29

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว 8 - 10 คน
บินบางกอกแอร์เวย์

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ ...เดินทางต้ังแต่ 8 - 10 คน

ทำบุญ ไหว้พระ

ตักบาตรข้าวเหนยีว
วัดพระธาตุพูสี
วัดวิชุนราช หรอืพระธาตุหมากโม
วัดเชียงทอง
วัดป่าโพนเพา



ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ

ชมพระราชวังเก่า
ชมถ้ำติ่ง
น้ำตกตาดกวงสี

สบายๆช้อปป้ิง

ตลาดมืด
บ้านผานม
บ้านซ่างไห่

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราค / คน

เดินทาง 8 - 10 คน 6,700.-

พักเดี่ยว  2,500.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
ด่านสะพานมิตรภาพหนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง



การเดินทาง ช่วงเช้า
06:00   รับลูกค้าท่ีด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว จ.หนองคาย (ฝั่งไทย)

จากน้ันนำท่านผ่านพิธกีารศุลกากรท้ังฝั่งไทยและลาว
 เม่ือเรยีบร้อยแล้วนำท่านมุ่งหน้าตรงสู่วังเวียง ผ่านนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ
สปป.ลาว ข้ึนไปทางเหนอืประมาณ 180 กิโลเมตร

ช่วงบ่าย
นำท่านออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าข้ึนทางเหนอื ผ่านเมืองพูคูน เมืองกิ่งกะจำ
ผ่านเทือกเขาสลับซับซ้อน พร้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ ุ์
 เดินทางถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง นำท่านเช็คอินเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงค่ำ
นำท่านเท่ียวชม ตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรสีว่างวงศ์
ต้ังแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า
ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี

อาหาร มื้ อกลางวัน
ร้านอาหารท่ีเวียงจันทน์

มื้ อเย็น
ร้านอาหารท่ีหลวงพระบาง

ท่ีพัก Villa Santi Resort หรอืเทียบเท่า    

วันท่ี 1
ด่านสะพานมิตรภาพหนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง

วันท่ี 2
หลวงพระบาง - พระราชวัง - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - ถ้ำต่ิง - น้ำตกตาดกวงสี

https://villasantihotel.com/


การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เช่น 
พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  วัดวิชุนราช  วัดเชียงทอง  ถ้ำติ่ง

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อยัง  บ้านช่างไห  น้ำตกตาดกวงสี

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
รว่มทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รปู กับชาวหลวงพระบาง
เป็นภาพยามเช้าท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง

ชม ตลาดยามเช้า
  ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา
แต่ท่ีเป็นจุดสนใจก็คือ ร้านกาแฟประชานยิม ให้ท่านลิ้ มรสกาแฟลาว
คู่กับขนมปังฝรัง่เศสหรอืปาท่องโก๋ พร้อมชมวิวสวยๆของลำน้ำโขง
ก่อนท่ีจะเดินทางกลับโรงแรมท่ีพักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

ชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต 
อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นท่ีประทับของเจ้ามหาชีวิตศรสีว่าวงศ์
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรัง่เศส เป็นกลุ่มอาคารช้ันเดียวมีผังเป็นรปูกากบาท
 ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศศและล้านช้าง
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รัฐบาลลาวจึงได้ใช้พระราชวังหลวงแหง่นี้ จัดแต่งเป็นพิพิธภัณ์ ต้ังแต่ปี พศ. 2518
สิ่งท่ีนส่นใจนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ ได้แก่อนเุสาวรย์ีเจ้าสว่างวงศ์
แถวต้นตาลหน้าพระราชวัง  มณฑบทองและหอพระบาง ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรปูคู่บ้านคู่เมือง บรเิวณทางประตูเข้า

ชม วัดวิชุนราช  เป็นวัดท่ีโดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง
ด้วยลักษณะพระธาตุท่ีมีรปูรา่งคล้ายแตงโมผ่าครึง่ ต้ังสง่าดึงดูดสายตาแต่ไกล
ในอดีตพระธาตุหมากโมยังเป็นท่ีปประดิษฐานของพระบาง
ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำอีกด้วย ถัดจากพระธาตุหมากโม
ยังเป็นท่ีต้ังของอุโบสถศิลปะแบบสิบสองปันนาหลังคาลาดคลุมท้ัง 4 ด้าน
คอช้ันสองยกระดับสูงข้ึนไป ส่วนบนหลังคาประดับด้วย โหง่ รปูพญานาคสามเศียร

วันท่ี 2
หลวงพระบาง - พระราชวัง - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - ถ้ำต่ิง - น้ำตกตาดกวงสี



ชม วัดเชียงทอง   ต้ังอยู่สุดถนนศรสีว่างวงศ์
วัดแหง่นี้ มีความสวยงามท่ีสุดในเมืองหลวงพระบาง
จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณแีหง่สถาปัตยกรรมลาว ท่ีเด่นท่ีสุด คือ
สิมแบบหลวงพระบางแท้
ท่ีแม้ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อย่างชัดเจ
น สังเกตุจากหลังคาท่ีแอ่นโค้งว้อนกัน 3 ช้ัน ลดหลั่นจนมองแล้วค่อนข้างเตี้ ย
นอกจากนี้ ยังมีภาพประดับด้วยกระจกสีสะท้อนเรือ่งราวในอดีต
รวมถึงเรือ่งเล่ในวรรณคดี ซึ่งประดับอยูาตรงด้านหลังพระอุโบสถวิหารแดง
และวิหารพระม่าน

เดินทางชม ถ้ำต่ิง  เป็นถ้ำบนหน้าผาท่ีอยู่ติดรมิแม่น้ำโขงหา่งจากตัวเมืองประมาณ 30
กม. เป็นหนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจไม่แพ้วัดวาอาราม
ในถ้ำขนาดเล็กบนผาหนิเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรปูท้ังองค์เล็กและใหญ่นับพันอง
ค์ การเดินทางสามรถไปได้ 2 ทาง คือล่องเรอืยาสวจากหลวงพระบาง
หรอืจะนัง่รถมาแล้วนัง่เรอืข้ามฝั่งท่ีบ้านปากอู

ช่างบ่าย
หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มท่ีอาศัยอยู่รน้ิำโขง มมีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า
 ด้วยกรรมวิธแีบบด้ังเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าท่ีโดเด่น คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให
สังเกตุจากร้านขายผ้าทอมือจำนวนมากท่ีต้ังอยู่ในหมู่บ้าน 

น้ำตกตาดกวงสี   ต้ังอยู่หา่งจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กิโลเมตร
เป็นน้ำตกท่ีสวยท่ีสุดของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหนิปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร
 ใหลผ่านช้ันหนิลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบ้ืองล่าง งดงามท่ีสุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บรเิวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์
และมีจุดนัง่พักผ่อนหลายแหง่ และหลายจุดสามารถลงเล่นน้ำได้
จึงได้รับความนยิมท้ังกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติ และเจ้าถิ่น

หลังอาหารเย็นนำท่านเข้าท่ีพัก เชิญท่านอิสระนอนหลับพักผ่อน 

อาหาร มื้ อเช้า
ร้านอาหารของโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ร้านอาหารมณวีรรณ

มื้ อเย็น
ร้านอาหาร

วันท่ี 2
หลวงพระบาง - พระราชวัง - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - ถ้ำต่ิง - น้ำตกตาดกวงสี



ท่ีพัก Villa Santi Resort หรอืเทียบเท่า    

วันท่ี 2
หลวงพระบาง - พระราชวัง - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - ถ้ำต่ิง - น้ำตกตาดกวงสี

วันท่ี 3
หลวงพระบาง - กิ่วกะจำ - เมืองวังเวียง 

การเดินทาง ช่วงเช้า
ออกเดินทางลงสู่ภูมิภาคใต้เพื่อจุดหมายปลายทางท่ีวังเวียง 

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางต่อยังจุดหมายปลายทางยัง วังเวียง กุ้ ยหลินเมืองลาว

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
หลังอาหารออกเดินทางลงใต้เพื่อสู่จุดหมายเมืองวังเวียง ฉายา กุ้ ยหลินแห่งเมืองลาว
เมืองเล็กๆ ท่ีเป็นส่วนหนึง่ของแขวงเวียงจันทน์ หา่งจากเวียงจันทน์ประมาณ 160
กิโลเมตร วังเวียงเป็นเมืองท่ีมีภูมิประเทศงดงาม โอบล้อมไปด้วยขุนเขา
และมีแม่น้ำซองใหลผ่านกลางใจเมือง เม่ือประกอบกับสายหมอกยามเช้า
วังเวียงจึงงดงามจนได้ชื่อว่า เป็นกุ้ ยหลินแหง่เมืองลาว นอกจากทิวทัศน์ท่ีงดงามแล้ว
ท่ีนียั่งมีกิจกรรมผจญภัยประเภทพายเรอืคายัค ล่องหว่งยาง เท่ียวถ้ำ
ให้นักท่องเท่ียวขาลุยได้สนกุสนานกันอีกด้วย

ช่วงบ่าย
เดินทางถึงเมืองวังเวียง หากเดินทางถึงไม่เย็นมากนัก
ก็นำท่านเข้าเช็คอินท่ีพักก่อนท่ีจะทานอาหารเย็น

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้ อกลางวัน
ร้านอาหารพูคูนเพียงฟ้า

มื้ อเย็น
ร้านอาหารนางบด

https://villasantihotel.com/


ท่ีพัก Silver Naga Hotel 4*

วันท่ี 3
หลวงพระบาง - กิ่วกะจำ - เมืองวังเวียง 

 

วันท่ี 4
วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - ด่านหนองคาย 

การเดินทาง ช่วงเช้า
08.00 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม

ช่วงบ่าย
15.00 น.   เดินทางถึงด่านสะพานมิตรภาพ
ระหว่างรอเจ้าหน้าท่ีดำเนนิการเอกสารด้านศุลกากร
ขอเชิญท่านอิสระช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษรีาคาถูกๆ ท่ีร้านดิวตี้ ฟร ี

16.00 น.   เดินทางข้ามด่านสะพานมิตรภาพกลับสู่ฝั่งไทย

http://www.silvernaga.com/


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ถึงเวียงจันทน์

นำท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุหลวง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของประตูชัย
เป็นศาสนสถานท่ีสำคัญท่ีสุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว
มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง
แทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธปิไตยของลาว มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ
มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ข้ึนโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอ
าไว้โดยตลอด

นำท่านถ่ายรปูคู่กับ อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมท่ีได้อิทธพิลมาจากฝรัง่เศส
ซึ่งเจ้าอาณานคิมในสมัยน้ัน ความพิเศษอยู่ท่ีตรงก่อสร้าง ใช้ปูนซิเมนต์จากอเมรกิา
ซึ่งนำมาทำสนามบินใหม่ของนครเวียงจันทน์ ตอนสงครามอินโดจีน
แต่ก็พ่ายแพ้สงครามเสียก่อน
ประตูชัยแหง่นี้ สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนสุรณ์สถานระลึกถึงผู้ เสียสละในสงคราม
ถ้าหากต้องการชมทิวทัศน์ตัวเมืองต้องข้ึนไปช้ันบนสุด

ช่วงบ่าย
ชม หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สร้างข้ึนโดย
พระไชยเชรษฐาธริาช ในปี พ.ศ. 2054
นอกจากนี้ ยังเคยใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตท่ีอัญเชิญมาจากล้านนา
ในสมัยธนบุร ีต่อมาหอพระแก้วได้ถูกกองทัพไทยทำลายในสมัยรัชกาลท่ี 3
และได้บูรณะใหม่อีกคร้ังในปี พ.ศ. 2485
นักท่องเท่ียวนยิมเท่ียวชมวัตถุโบราณท่ีรวบรวมจากหลายแหง่ ซึ่งมีท้ังศิลปแบบขอม ลาว
และไทย ด่นท่ีสุดจะเป็นศิลาจารึกพระธาตุศรสีองรัก
ของจรงิท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธริาช

นำท่านไปช็อปป้ิงท่ี ตลาดเช้า ศูนย์การค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียงจันทน์
สินค้ามากมายท้ังผ้าไหม เครือ่งเงิน อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ

วันท่ี 4
วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - ด่านหนองคาย 



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้ อกลางวัน
ร้านอาหาร

วันท่ี 4
วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - ด่านหนองคาย 

(เง ื่อนไข)
ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพักโรงแรม 3 คืน
ค่าอาหารท่ีระบุในรายการเดินทาง
ค่ารถนำเท่ียวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ
ค่ารับรองผ่านองค์การท่องเท่ียวแหง่ชาติลาว LNTA
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท

 

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าอาหารและเครือ่งดื่มท่ีสั่งทานเพิ่มเอง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนอืรายการ
ค่าข้าวเหนยีวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
ค่าวีซ่าท่ีด่านสำหรับชาวต่างชาติ (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ



� รูปภาพ

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/laos/956
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