
 
 

สนามบนิเชียงใหม-นครหลวงพระบาง-สนามบนิเชยีงใหม 
Easy Tour, Lao airlines, 3 วัน 2 คืน 
MuangThong Hotel, เริ่มตนที ่10,999 บาทตอทาน 
SAYSAMPHANH Hotel (ตึกใหม) 
เริ่มตนที่ 9,200 บาทตอทาน 
 
วันแรกของการเดินทาง, สนามบินเชียงใหม - นครหลวงพระบาง 
รายการ เดินทางสูสนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines QV636 CNX 15.15 - LPQ 

16.25 
รับคณะท่ีสนามบินหลวงพระบาง 
เดินทางสูMuangThong Hotel, เช็คอินที่พัก 

มื้อค่ํา DOK-JAM-PA Restaurant(มื้อที่ 1) 
รายการ กลับสูท่ีพัก อิสระพักผอนตามอัธยาศยั 
 
วันที่สองของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง 
รายการ ตื่นแตเชา รวมทําบุญใสบาตรกับชาวเมืองหลวงในวฒันธรรมของชาวพุทธแบบ

ดั้งเดิม ทุกเชาชาวหลวงพระบางทุกบานจะพากันออกมานัง่รอตักบาตรพระสงฆ ท่ี
เรียงแถวเดินมาตามถนนเปนรอยๆ รูป เปนภาพยามเชาท่ีมีชีวิตชีวา  ซึ่งสะทอนถึงวิถี
ชีวิตของสังคมอนัสงบสุข ความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมีตอพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงใน
วัฒนธรรมชาวลานชางนบัวาเปนภาพที่หาดูไดไมงายนักจากน้ันไปชมตลาดเชา
พื้นบานริมฝงแมน้ําโขง  

มื้อเชา   รับประทานอาหารเชาหองอาหารโรงแรม หลังอาหารชมนาํชมวัดเชียงทอง ซึ่งเปน
วัดหลวงคูเมืองหลวงพระบาง โดยพระเจาไชยเชษฐาธริาชไดโปรดใหสรางขึ้น และ
ไดรบัการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจามหาชีวิตศรีสวางวงศวฒันามาก
เปนพิเศษ บริเวณท่ีตั้งของวัดอยูตอนหวัโคงของแผนดินท่ีแมน้าํคานไหลมาบรรจบกนั
กับแมนํ้าโขงเปนศูนยรวมศิลปกรรมลานชาง ความงามของวัดอยูท่ีความสงบ สงา 
สะอาด มีการวางผงัออกแบบและบาํรุงรักษาอยางดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ ซ่ึงเปน
ตนกําเนดิของศิลปะสกุลชางลานชาง จากนัน้ชมพิพิธภัณฑ อดีตเปนพระราชวัง
หลวงซึ่งเปนที่ประทับของเจามหาชีวิตลาว สรางขึ้นในป ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศสเปนผูออกแบบ เมื่อป ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519)มีหอที่ประดิษฐาน
พระบางพระพุทธรูปปางหามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กลาวกันวา ทํา
ดวยทองคาํ 90 เปอรเซ็นตเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระบางและของชาวลาว 
ซึ่งเปนที่มาของช่ือเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ช่ือเมืองขวา แลวเปลี่ยนมาเปน 
เชียงดง เชียงทอง ตามลําดับ 

มื้อเที่ยง รานอาหาร(มื้อท่ี 3) 
บาย      สักการะ พระธาตุพูสี 
มื้อค่ํา รานอาหาร (มื้อท่ี 4) 
รายการ เลือกซ้ือของฝากนานาชนิด ท่ี ตลาดมืดหลวงพระบาง 

กลับสูหองพัก อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 
 



 
 

 
วันที่สามของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม 

 
มื้อเชา หองอาหารของท่ีพัก (มื้อที่ 5) 
มื้อเที่ยง รานอาหาร(มื้อท่ี 6),เมนูเฝอ / ขาวเปยก / ขาวซอย 
รายการ เดินทางสูสนามบินหลวงพระบาง 

สงคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง 
เดินทางสูสนามบินเชียงใหม โดย Lao Airlines QV635 LPQ 13.05 - CNX 14.15 

 
อัตราคาบริการ บาทตอทาน 
 
     พักMuangThong Hotel 
 

จํานวน 
ผูใหญ (พักตอหอง) 

เด็ก (พักกับผูใหญ) 
ต่ํากวา 2 ป 2 - 6 ป 

2 - 3 
ทาน 1 ทาน ไมเสริม

เตียง 
เสริม
เตียง 

ไมเสริม
เตียง 

เสริม
เตียง 

2 - 3 
ทาน 11,499 13,999 1,900 3,900 - 8,900 

4 ทาน
ขึ้นไป 10,999 13,499 1,900 3,900 - 8,900 

 
 
     พัก SAYSAMPHANH Hotel (ตึกใหม) 
 
 

จํานวน 
ผูใหญ (พักตอหอง) เด็ก (พักกับผูใหญ) 

ต่ํากวา 2 ป 2 - 6 ป 
2 - 3 
ทาน 1 ทาน ไมเสริม

เตียง 
เสริม
เตียง 

ไมเสริม
เตียง 

เสริม
เตียง 

2 - 3 
ทาน 

11,400 +1,000 1,900 2,900 6,900 7,900 

4 - 5 
ทาน 9,900 +1,000 1,900 2,900 6,900 7,900 

6 - 7 
ทาน 9,400 +1,000 1,900 2,900 6,900 7,900 

8 ทาน
ขึ้นไป 9,200 +1,000 1,900 2,900 6,900 7,900 

 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

+ ตั๋วเครื่องบินสายการบินลาว สนามบนิเชียงใหม - สนามบินหลวงพระบาง - สนามบิน
เชียงใหม 



 
 

+ ท่ีพัก 2 คืน  
+ น้ําดืม่ ผาเย็น (เชา 1, บาย 1) 
+ อาหาร 6 มื้อ 
+ คาธรรมเนียมการทองเท่ียว ประเทศลาว  
+คาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
+ มัคคุเทศกทองถิ่น พูดภาษาไทย 
+ประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม บริษัทไทยประกันภัย 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
 - อาหาร, เครื่องดื่ม, คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกรายการ  
 - ทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ ไมบังคับแลวแตความพอใจ 
 - ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีหกั ณ ท่ีจาย  
 - คาธรรมเนียมวีซา (สัญชาติใน ASEAN ไมตองทําวีซาทองเท่ียว) 
 
เงื่อนไข 
          + ออกตัว๋  1 มค. 2020 - 25มีนา 2020 
 + เดินทาง 1 มค. 2020 - 25มีนา 2020 
 
หมายเหต ุ

+ Non reroute, Non refund 
+ เปลี่ยนวันเดินทาง ครั้งละ 1,000 บาท ตอทาน 

  + ยกเลิกการเดินทาง นอยกวา 15 วัน ชารท 1,500 บาท ตอทาน 
 
 

 


