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เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

กรุงเทพฯ-ช่ องเม็ก/อุบลรำชธำนี
คณะพร้ อมกัน ที่จุดนัดหมาย ปั๊ ม ปตท.ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับ บริการเรื่องสัมภาระ
เดินทางสู่ด่านช่องเม็ก ที่จังหวัดอุบลราชธานี (657KM) เส้ นทางผ่ านสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ท่ านสามารถขึน้ รถระหว่ างทางได้ ตลอดเส้ นทาง (กรุณาแจ้ งเมื่อทา
การจองถ้ าจะขึน้ รถระหว่ างทาง) พักผ่ อนบนรถตามอัธยาศัย
ช่ องเม็ก-ปำกเซ-ปรำสำทหินวัดพู
ถึงด่ ำนช่ องเม็ก ซึ่ งเป็ นจุดผ่านแดนไทย-ลาว เพียงจุดเดียวในภาคอีสานที่สามารถเดิ นทางไปลาวโดยทาง
พื้นดิน ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ามลาน้ าโขง และเป็ นจุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217 จากอุบลราชธานี
ให้ท่านพักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถ และทาภาระกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางข้ ำมด่ ำนช่ องเม็ก เป็ นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อม ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิ รินธร (พิบูลมังสา
หารเดิม) กับบ้านวังเต่า ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเดินทางสู่ ปำกเซ (44KM)
ตามทางหลวงหมายเลข 10 ของลาว และข้ามน้ าโขงที่สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น จุดชมวิวริ มแม่น้ าโขงที่มี
ทิวทัศน์สวยงาม เปิ ดใช้เมื่อปี พ.ศ.2547 มีความยาว 1,380 เมตร ก็เป็ นอันถึงปากเซ เมืองเอกของแขวงจาปา
สัก ตั้งอยูร่ ิ มน้ าโขง บริ เวณปากแม่น้ าเซโดนที่บรรจบกับแม่น้ าโขง นอกจากปากเซจะเป็ นเมืองเอกของแขวง
จาปาสักแล้ว ยังเป็ นเมืองเอกของลาวใต้อีกด้วย ภายในตัวเมืองมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญมากมาย
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เดินทางไปชมปรำสำทหินวัดพู เทวสถานโบราณอายุกว่าพันปี ที่สร้างบนเนิ นเขาพูเกล้า มีรูปแบบคล้ายกับ
ปราสาทเขาพระวิหารที่สร้างในยุคเดียวกัน ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า ที่นี่สร้างขึ้นโดยกษัตริ ยข์ อมโบราณ
เพือ่ ถวายแด่พระอิศวรหรื อพระศิวะ ซึ่งเป็ นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ต่อมาเมื่อตัวปราสาททั้งหมดเสื่ อมโทรมลง
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงได้ทรงบูรณะอีกครั้ง ราวพุทธศรวรรษที่ 18 และเมื่ออิทธิพลของอาณาจักรขอมและ
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คำ่
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ศาสนาฮิ นดู เสื่ อ มถอยลง ศาสนาพุทธจึงได้เข้ามาแทนที่ จากนั้นผูค้ นก็สร้างพระพุทธรู ปขึ้นแทนศิวลึ ง ค์
รวมถึงสิ่งปลูกสร้างของศาสนาพุทธอีกมากมาย เพือ่ เปลี่ยนให้เป็ นวัด จนเป็ นที่มาของวัดพูในปั จจุบนั องค์การ
ยูเนสโกได้รับรองและขึ้นทะเบียนปราสาทหิ นวัดพูเป็ นมรดกโลกแห่ งที่ 2 ของลาว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ.2545 จากนั้นนาท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้าที่พกั Arawan Riverside Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
ปำกเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง
รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางไปท่ ำเรื อบ้ ำนนำกะสั ง นั่งเรื อหำงยำวไปชมน้ำตกหลี่ผี ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณดอนคอน หนึ่ งในสี่ พนั
ดอน ดินแดนต้องมนตร์แห่งลาวใต้ สี่พนั ดอนในภาษาลาวแปลว่า สี่ พนั เกาะ ซึ่ งเป็ นหมู่เกาะในแม่น้ าโขงทาง
ตอนใต้ของลาวก่อนที่จะไหลเข้าเขตประเทศกัมพูชา ชาวบ้านแถบนี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และ
ยังคงดารงชีวติ แบบชาวชนบทแท้ๆ มีความเป็ นอยูเ่ รี ยบง่าย สุ ข สงบ จินตนาการถึงสายน้ าโขงที่ไหลผ่านเนิ น
โขดหิ นด้วยความแรงจนเกิดเป็ นละอองสี ขาวไปทัว่ แก่ง ที่เชื้อ เชิ ญให้นักท่อ งเที่ยวเข้ามาชมไม่ไ ด้ขาดสาย
จากนั้นแวะไปถ่ายรู ปกับหัวรถจักรโบราณที่ฝรั่งเศสใช้สาหรับขนถ่ายสิ นค้า จากหัวดอนไปยังท้ายดอนเพื่อ
เลี่ยงน้ าโขงช่วงที่เป็ นแก่งหินขนาดใหญ่ซ่ ึงเรื อไม่สามารถแล่นผ่านได้
รับประทานอาหารในภัตตาคาร เมนูปลำจำกแม่น้ำโขง
เดินทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ าตกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จนได้รับการขนานนามว่า ไน
แองการาแห่งเอเชีย ตั้งอยูบ่ นแก่งหินขนาดใหญ่ที่ขวางการไหลของแม่น้ าโขงทั้งสาย จนก่อให้เกิดละอองน้ า
กระจายอยูท่ วั่ บริ เวณ และชมอีกหนึ่งไฮไลต์ของน้ าตกคอนพะเพ็ง ต้นไม้มณี โคตร ซึ่งชาวลาวเชื่อว่าเป็ นต้นไม้
ศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมือง เพราะเป็ นต้นไม้เพียงต้นเดียวที่ข้ นึ อยูบ่ นโขดหินท่ามกลางกระแสน้ าเชี่ยวกราก
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้าที่พกั Arawan Riverside Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
น้ำตกตำดฝำน-ไร่ ชำ กำแฟ-อุทยำนบำเจียง-น้ำตกผำส้ วม-ช่ องเม็ก
รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางไปชมตำดฟำน หรื อน้ าตกดงหัวสาว เป็ นน้ าตกคู่แฝดแห่ งเดียวในลาวที่มีความสู งถึง
200 เมตร และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยงั สมบูรณ์อยูม่ าก โดยเฉพาะปลายปี ที่ดอกกาแฟบานส่ งกลิ่น
หอมไปทัว่ ก็ช่วยเพิม่ บรรยากาศให้รู้สึกโรแมนติกเป็ นอย่างยิง่ จากนั้นนาท่านเข้าชมไร่ ชา ชมกรรมวิธีผลิตชา
ตั้งแต่การเก็บยอดชา ตากใบชา คัว่ ใบชา ทดลองชิมชา และถ้าถูกใจก็สามารถซื้ อกลับไปชงที่บา้ นต่อได้ดว้ ย
และเดินทางสู่อุทยำนบำเจียง ชมน้ำตกตำดผำส้ วม สวยงามกับลักษณะน้ าตกที่ไหลผ่านแก่งหิ นเป็ นสายย่อยๆ
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หลายสาย ดูแล้วเหมือนกับมีหอ้ งลับซ่อนอยูด่ า้ นหลัง ทั้งสภาพป่ าโดยรอบก็อุดมสมบูรณ์ จากนั้นชมหมู่บ้ำน
ชนเผ่ ำ สัมผัสวิถีชีวติ และวัฒนธรรมของชนเผ่าที่แตกต่างกัน มีสินค้าและผ้าทอพื้นเมืองที่สามารถซื้ อกลับเป็ น
ของฝากได้
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
แวะตลำดดำวเรือง หรื อตลาดใหม่ปากเซ แขวงจาปาสัก ศูนย์กลางทางการค้าที่สาคัญของแขวงจาปาสักและ
ลาวใต้ เป็ นที่นิยมทั้งในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว เนื่ องจากมีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มีสินค้าให้เลือก
แทบทุกชนิด ทั้งเสื้อผ้า เครื่ องประดับ หรื อสินค้าอุปโภคบริ โภค จากนั้นเดินทางไปด่ ำนวังเต่ ำ เลือกซื้ อสิ นค้า
ปลอดภาษี ข้ามแดนกลับไปที่ช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เข้าสู่ ประเทศไทย นาท่านสู่
ตัวเมืองอุบลรำชธำนี ให้ท่านซื้อของฝากของดีเมืองอุบลฯ อาทิ หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอก
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
กรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทำง/ค่ำบริกำร
10-14 ก.ค. 57
8-12 ส.ค. 57
22-26 ต.ค. 57

ผู้ใหญ่
6,900.6,900.6,900.-

อัตรำค่ำบริกำรรวม
 ค่ารถนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าผ่านด่านชายแดน
 ค่าที่พกั ห้ องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าน ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตรำค่ำบริกำรไม่ รวม

เด็กเสริมเตียง
6,900.6,900.6,900.-

เด็กไม่ เสริมเตียง
5,900.5,900.5,900.-

พักเดี่ยว
2,500.2,500.2,500.-
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 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่ านละ 400 บาททั้งทริป
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และสต๊ าฟ ตามความพึงพอใจ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศลาว สาหรั บต่ างชาติ
เอกสำรในกำรเดินทำง และยื่นวีซ่ำ
**หนังสื อเดินทำงไทยไม่ ต้องยื่นวีซ่ำ**
ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
กำรสำรองที่นั่ง
 กรอกรายละเอียดในใบสารองที่นงั่ และส่งอีเมลหรื อแฟกซ์กลับมาที่บริ ษัท
 แนบสาเนาหนังสือเดินทางมาพร้ อมกับใบสารองที่นงั่
กำรชำระเงิน
 มัดจา ท่านละ 3,000 บาท เมื่อมีการยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป
 ชาระยอดเต็มก่ อนการเดินทาง อย่ างน้ อย 14 วันทาการ
กำรเปลี่ยนแปลงและกำรยกเลิก
 แจ้ งล่วงหน้ าก่ อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 30 วันทาการ ไม่ ริบเงินมัดจา
 ยกเลิกก่ อนเดินทางภายใน 30 วันทาการ แต่ ไม่ ถึง 14 วันทาการ หักค่ าธรรมเนียม
 ยกเลิกก่ อนเดินทางภายใน 14 วันทาการ ไม่ คืนเงินทัง้ หมด
ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขอื่นๆ
 กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผ้ เู ดินทางครบ 30 ท่ านขึน้ ไป
 อัตราค่าบริ การคิดคานวนจากอัตราแลกเปลีย่ นในปั จจุบนั บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี
ทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั เดินทาง
 หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ
้ ปฏิเสธการเข้ าเมือง ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ
เป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษัท ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั ้งหมดหรื อบางส่วน
 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ ทา่ นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ทา่ นอื่นๆ
รวมถึงไกด์ไม่สามารถรอท่านได้ จาเป็ นต้ องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษัทจะทาหน้ าที่
ประสานงานช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
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 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การจลาจล หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริ ษัท
 ในระหว่างท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ จะบางส่วนหรื อทั ้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ อง
ขอคืนค่าบริ การได้
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าบริ การในส่วนที่ทา่ นยังไม่ได้ ใช้ บริ การได้
 ค่าบริ การที่ทา่ นชาระกับทางบริ ษัท เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษัทได้ ชาระให้ กบั บริ ษทั ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากท่
้
านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ ทา่ นไม่ได้ ทอ่ งเที่ยวพร้ อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง หากมีผ้ รู ่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กาหนดไว้
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทัง้ นีอ้ ยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้ าทัวร์ เป็ นสาคัญ

