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พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จาปาศักดิ์แกรนด์
DELUXE TOUR
เยือนลาวตอนใต้ สั มผัสไนแองการ่ าแห่ งเอเซีย
อุบล – ช่ องเม็ก – ปากเซ – หลีผ่ ี – นา้ ตกคอนพะเพ็ง
เดินทางโดย รถโค้ ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้ อ
5 วัน 2 คืน
วันแรก กรุ งเทพฯ - อุบลราชธานี
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
18.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่ จ. อุบลราชธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP บริการอาหารกล่องบนรถ ระหว่างการเดินทาง
อิสระพักผ่อนบนรถ
วันที่สอง อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – ปากเซ — ปราสาทหินวัดพู
06.00 น. คณะเดินทางถึง อุบลราชธานี บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมอิสระกับภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
หลังอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก -วังเต่า ผ่านพิธีการตรวจเอกสารที่ช่องเม็ก ขณะรอตรวจ
เอกสารท่านสามารถชมบรรยากาศโดยรอบ จับจ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีได้
10.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ (45 กม.) ข้ามแม่นา้ โขงที่สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ป่ นุ ตรงสู่ปาก
เซ ศูนย์กลางแขวงจาปาสัก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( ร้าน มณีพร )
13.30 น. เดินทางต่ออีก38 กม. ลงแพขนานยนต์ท่บี า้ นม่วงข้ามกลับไปยัง เมืองจาปาสัก (นครเก่ า)
ขึ้ น รถยนต์ต่ อ ไป 12 กม. เพื่ อ ที่ จ ะไปชมปราสาทวัด พู น าท่ า นชมเสาหลัก เมื อ งของนครจ าปาสัก ที่
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พระมหากษัตริยไ์ ทยเป็ นผูป้ ระกอบพิธีวางเสาหลักเมือง แวะชมวังเก่ าของเจ้าบุญอุม้ และเจ้าบุญอ้อม ผูค้ รอง
นครจาปาสัก ซึง่ เป็ นเจ้าเมืองคนสุดท้าย ชมพิพธิ ภัณฑ์ท่ี
เก็บหลักศิลาจารึกซึง่ บันทึกด้วยอักษรปันละวะและวัตถุโบราณที่เก่ าแก่ กว่าสมัยเจนละ หลักจากนัน้ นาท่านชม
ปราสาทวัดพู โดยเดินผ่านทางเสานางเรียงซึง่ มียอดเขาที่มชี ่อื จารึกในสมัยอดีตว่า “มหาลึงคบรรพต” ท่านจะได้
ชมศาสนสถานของขอมที่เก่ าแก่ ท่ีสุดและงดงามกว่าปราสาทหินใดๆ ในบริเวณที่ราบสู งและนครวัดนครธม
รวมทัง้ ภาพแกะสลักนางอัปสรทีง่ ดงามและสมบรูณซ์ ง่ึ สมเด็จพระเทพฯ และสมเด็จพระพี่นางเธอกัลยานิ วฒั นา
ก็ได้เคยเสด็จ ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้ชม
แท่นหินขนาดใหญ่ท่ีใช้บูชายันต์ดว้ ยคนเป็ นๆ
ในอดีตตามหลัก ไศวนิ กาย ซึ่งปัจจุบนั ก็ย งั ใช้
อยู่และรองนา้ มนต์ศกั ดิ์สทิ ธ์ท่เี ชื่อกันว่าไหลซึม
ลงมาจากยอดลึงคบรรพต ชมปราสาทหินทราย
สีขาวที่ขา้ งในเดิมเก็บศิวลึงค์ไว้ ปัจจุบนั เปลีย่ นเป็ นพระพุทธรูปและเก็บสมบัติโบราณในสมัยก่อนพระเจ้าชัยวร
มันที่ 1 เก็บภาพและความทรงจาทีง่ ดงามแล้วเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมไปยังปากเซ
17.00 น. นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร ( แพล้านช้าง )
จากนัน้
เข้าทีพ่ กั ทีโ่ รงแรม จาปาศักดิ์แกรนด์ หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ปากเซ – หลีผ่ ี - คอนพะเพ็ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ (135 กม.) สู่ท่าเรือบ้านท่าม่วง นาท่านลงเรือหางยาว ล่องมหานทีส่ี
พันดอนลัดเลาะไปตามเกาะแก่งต่างๆ สู่นา้ ตกหลีผ่ ี เรือจอดเทีย่ บท่าทีเกาะดอนเหลด ขึ้นรถ 5 แถว
ท่าน จะได้ชมชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวบ้าน แวะชม “ซากหัวรถจักรไอนา้ และสะพานรถไฟ” ของจักรวรรดินิยม
ฝรัง่ เศสทีย่ งั หลงเหลืออยู่ท่นี ่ี จากนัน้ ชมความยิ่งใหญ่ของแก่งหินที่แม่นา้ โขงไหลผ่าน (น้ าตกหลี่ผีหรือน้ าตกสม
พะมิด) เก็บภาพประทับใจแล้วเดินทางกลับ เพือ่ มุ่งหน้าสู่นา้ ตกคอนพะเพ็ง
11.30 น. เดินทางถึง “น้ าตกคอนพะเพ็ง” ซึ่งได้รบั สมญานามว่าเป็ น ไนแองการ่า
แห่งเอเชีย ลานา้ โขงที่บริเวณนี้กว้างกว่า 8 กิโลเมตร มีโขดหินเป็ นเกาะ
แก่ งลดหลันเป็
่ นชัน้ ๆทาให้เกิดเป็ นนา้ ตกขนาดใหญ่ท่มี กี ระแสนา้ ตกเชี่ยว
แรง เป็ นฟองฝอยละอองนา้ ฟุ้งกระจายทัว่ ไปเป็ นที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็ นอย่าง
ยิ่ง เพราะนึกไม่ถึงว่าในลาวเพียงใกล้ๆแค่ น้ ี ก็มีส่งิ มหัศจรรย์ท่ไี ม่ตอ้ งนัง่ เครื่องบินไปดู แล้ว ความสู งชันและ
ความแรงกระหนา่ ของนา้ ตกเป็ นเครื่องช่วยให้เรือรบ
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ของฝรัง่ เศสไม่สามารถล่องตามลานา้ โขงขึ้นไปตีประเทศจีนได้ในอดีต ท่านจะมีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติท่ี
บริสุทธิ์อย่างมากและชมต้นมณีโคตรซึง่ มีตน้ เดียวในอีสานใต้
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาริมคอนพะเพ็ง
15.30 น. เดินทางกลับสู่เมืองปากเซ
17.30 น. นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม จาปาศักดิ์แกรนด์ หรือเทียบเท่า
19.30 น. รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร

วันที่ส่ี
ปากเซ – ตาดเยือง– ตาดผาส้วม – ช่องเม็ก – อุบลราชธานี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์
08.00 น. นัง่ รถชมเมืองปากเซยามเช้า แวะช้อปปิ้ งที่ตลาดดาวเรือง เลือกซื้อสินค้า
พื้นเมือง อาทิ เครื่องเงิน สินค้าหัตถกรรม เป็ นต้น
09.00 น. ออกเดินทางสู่นา้ ตก ตาดเยือง (40 กม.) จุดเด่นทีน่ ่าชมอยู่ทส่ี ายนา้ สีขาว
ทีไ่ หลออกมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็ นละอองสีขาวตัดกับสีดาเข้ม
ของโขดหิน ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็ นส่วนตัว นักท่องเทีย่ ว
สามารถ ชมความงานของนา้ ตกได้อย่างใกล้ชิด
11.00 น. ออกเดินทางสู่ บอละเวน(35 กม.) ระหว่างทางจะผ่านภูบาเจียง ซึง่ เป็ น
ตานานวรรณกรรมรักอมตะ “นางมะโรง ท้าวบาเจียง”
12.00 น. ถึงบาเจียงรีสอร์ท หรือ น้ าตกผาส้วม แวะ รับประทานอาหารกลางวัน
ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นพร้อมชมความงานของนา้ ตกและชมชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวเขา
15.30 น. ถึงด่านวังเต่า-ช่องเม็ก แวะซื้อสินค้าปลอดภาษีท่ดี ่านช่องเม็ก
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่จงั หวัดอุบลราชธานี แวะซื้อสินค้าขึ้นชื่อของอุบลราชธานี
เช่น หมูยอ เค็มหมากนัด และ อืน่ ๆอีกมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
วันที่หา้ กรุ งเทพฯ
05.00 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
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อัตราค่าบริการ
ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มเี ตียงเสริม

พักท่านเดีย่ ว
จ่ายเพิม่

21-25 ต.ค 59
2-6 ธ.ค 59
9-13 ธ.ค 59
29ธ.ค -2ม.ค 60

7,999
7,999
7,999
8,999

7,999
7,999
7,999
8,999

6,999
6,999
6,999
7,999

2,500
2,500
2,500
2,500

อัตรานี้ รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ 8 ล้อ
2. ค่าโรงแรมทีพ่ กั 2 คืน
3. ค่าอาหารตามรายการทีร่ ะบุ
4. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
5. ค่าทาเอกสารผ่านแดน
6. ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรมธ์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
2.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
3.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ วันละ 100 บาท / ท่าน ส่วนไกด์และทีมงานไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
4.
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
เงือ่ นไขในการจองทัวร์
1.
กรุณาระบุทน่ี งั ่ กับเจ้าหน้าที่ พร้อมชาระเงินมัดจา จานวน 3,000 บาท / ท่าน
2.
ส่วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ี
ทางบริษทั ฯยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ ถ้าต้องการ
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
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3.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
การยกเลิก
lการยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทางมิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
l กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
l กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด

