ราคา ,

กําหนดการเดินทาง วันที 10-14 ก.ค. // 8-12 ส.ค. // 22-26 ต.ค.
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สรุปการเดินทางโดยย่ อ
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กรุ งเทพฯ
อุบลราชธานี -ด่ านช่ องเม็ก-ปากเซ-ปราสาทหินวัดพู
ท่ าเรื อบ้ านนากะสัง-นําตกหลีผี-นําตกคอนพะเพ็ง
ชมตาดฟาน-อุทยานบาเจียง-นําตกตาดผาส้ วม-หมู่บ้านชนเผ่ า-ตลาดดาวเรื อง-ด่ านวังเต่ า-อุบลราชธานี
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กรุงเทพฯ-ช่ องเม็ก/อุบลราชธานี
คณะพร้ อมกัน ทีจุดนัดหมาย ปั ม ปตท.ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้ าหน้ าทีคอยต้ อนรับ บริการเรืองสัมภาระ
เดินทางสูด่ ่ านช่ องเม็ก ทีจังหวัดอุบลราชธานี (657KM) เส้ นทางผ่านสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ท่านสามารถขึนรถระหว่างทางได้ ตลอดเส้ นทาง (กรุณาแจ้ งเมือทําการจองถ้ าจะ
ขึนรถระหว่างทาง) พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
ช่ องเม็ก-ปากเซ-ปราสาทหินวัดพู
ถึงด่ านช่ องเม็ก ซึงเป็ นจุดผ่านแดนไทย-ลาว เพียงจุดเดียวในภาคอีสานทีสามารถเดินทางไปลาวโดย
ทางพืนดิน ในขณะที จุดอืนจะต้ องข้ ามลํานําโขง และเป็ นจุดสินสุดของทางหลวงหมายเลข 217 จาก
อุบลราชธานี ให้ ท่านพักผ่อน เปลียนอิริยาบถ และทําภาระกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดิน ทางข้ า มด่ า นช่ องเม็ก เป็ นจุดผ่านแดนถาวรเชือม ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิริน ธร
(พิบลู มังสาหารเดิม) กับบ้ านวังเต่า ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร และเดินทางสู่
ปากเซ (44KM) ตามทางหลวงหมายเลข 10 ของลาว และข้ ามนําโขงทีสะพานมิตรภาพลาว-ญีปุ่ น จุดชม
วิวริมแม่นําโขงทีมีทิวทัศน์สวยงาม เปิ ดใช้ เมือปี พ.ศ.2547 มีความยาว 1,380 เมตร ก็เป็ นอันถึงปากเซ
เมืองเอกของแขวงจําปาสัก ตังอยู่ริมนําโขง บริเวณปากแม่นําเซโดนทีบรรจบกับแม่นําโขง นอกจากปากเซ
จะเป็ นเมืองเอกของแขวงจําปาสักแล้ ว ยังเป็ นเมืองเอกของลาวใต้ อีกด้ วย ภายในตัวเมืองมีศนู ย์กลางทาง
เศรษฐกิจทีสําคัญมากมาย
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เดินทางไปชมปราสาทหินวัดพู เทวสถานโบราณอายุกว่าพันปี ทีสร้ างบนเนินเขาพูเกล้ า มีรูปแบบคล้ าย
กับปราสาทเขาพระวิหารทีสร้ างในยุคเดียวกัน ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า ทีนีสร้ างขึนโดยกษัตริ ย์ขอม
โบราณเพือถวายแด่พระอิศวรหรือพระศิวะ ซึงเป็ นเทพเจ้ าในศาสนาฮินดู ต่อมาเมือตัวปราสาททังหมด
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เสือมโทรมลง พระเจ้ าชัยวรมันที 7 จึงได้ ทรงบูรณะอีกครัง ราวพุทธศรวรรษที 18 และเมืออิทธิพลของ
อาณาจัก รขอมและศาสนาฮิ น ดูเ สื อมถอยลง ศาสนาพุท ธจึง ได้ เ ข้ ามาแทนที จากนันผู้ค นก็ ส ร้ าง
พระพุทธรูปขึนแทนศิวลึงค์ รวมถึงสิงปลูกสร้ างของศาสนาพุทธอีกมากมาย เพือเปลียนให้ เป็ นวัด จนเป็ น
ทีมาของวัดพูในปั จจุบนั องค์การยูเนสโกได้ รับรองและขึนทะเบียนปราสาทหินวัดพูเป็ นมรดกโลกแห่งที 2
ของลาว เมือวันที 25 ธันวาคม พ.ศ.2545 จากนันนําท่านเข้ าเช็คอินทีโรงแรม
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้ าทีพัก Arawan Riverside Hotel หรือระดับใกล้ เคียง
ปากเซ-หลีผี-คอนพะเพ็ง
รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนันเดินทางไปท่ าเรือบ้ านนากะสัง นังเรือหางยาวไปชมนําตกหลีผี ซึงอยู่บริเวณดอนคอน หนึงใน
สีพันดอน ดินแดนต้ องมนตร์แห่งลาวใต้ สีพันดอนในภาษาลาวแปลว่า สีพันเกาะ ซึงเป็ นหมูเ่ กาะในแม่นํา
โขงทางตอนใต้ ของลาวก่อนทีจะไหลเข้ าเขตประเทศกัมพูช า ชาวบ้ านแถบนีส่วนใหญ่ป ระกอบอาชี พ
ประมง และยังคงดํารงชีวิตแบบชาวชนบทแท้ ๆ มีความเป็ นอยู่เรี ยบง่าย สุข สงบ จินตนาการถึงสายนํา
โขงทีไหลผ่านเนินโขดหินด้ วยความแรงจนเกิดเป็ นละอองสีขาวไปทัวแก่ง ทีเชือเชิญให้ นกั ท่องเทียวเข้ ามา
ชมไม่ได้ ขาดสาย จากนันแวะไปถ่ายรูปกับหัวรถจักรโบราณทีฝรังเศสใช้ สําหรับขนถ่ายสินค้ า จากหัวดอน
ไปยังท้ ายดอนเพือเลียงนําโขงช่วงทีเป็ นแก่งหินขนาดใหญ่ซึงเรือไม่สามารถแล่นผ่านได้
รับประทานอาหารในภัตตาคาร เมนูปลาจากแม่ นําโขง
เดินทางสูน่ ําตกคอนพะเพ็ง นําตกขนาดใหญ่ทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนได้ รับการขนานนามว่า
ไนแองการาแห่งเอเชีย ตังอยู่บนแก่งหิ นขนาดใหญ่ ทีขวางการไหลของแม่นําโขงทังสาย จนก่อให้ เกิ ด
ละอองนํากระจายอยู่ทวบริ
ั เวณ และชมอีกหนึงไฮไลต์ของนําตกคอนพะเพ็ง ต้ นไม้ มณีโคตร ซึงชาวลาว
เชื อว่าเป็ นต้ น ไม้ ศัก ดิ สิท ธิ คู่บ้ านคู่เ มือง เพราะเป็ นต้ น ไม้ เ พี ย งต้ น เดียวที ขึนอยู่บ นโขดหิ น ท่ามกลาง
กระแสนําเชียวกราก
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้ าทีพัก Arawan Riverside Hotel หรือระดับใกล้ เคียง
นําตกตาดฝาน-ไร่ ชา กาแฟ-อุทยานบาเจียง-นําตกผาส้ วม-ช่ องเม็ก
รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางไปชมตาดฟาน หรือนําตกดงหัวสาว เป็ นนําตกคูแ่ ฝดแห่งเดียวในลาวทีมีความสูง
ถึง 200 เมตร และเป็ นแหล่งท่องเทียวธรรมชาติทียังสมบูรณ์อยู่มาก โดยเฉพาะปลายปี ทีดอกกาแฟบาน
ส่งกลินหอมไปทัว ก็ช่วยเพิมบรรยากาศให้ ร้ ู สึกโรแมนติกเป็ นอย่างยิ ง จากนันนําท่านเข้ าชมไร่ช า ชม
กรรมวิธีผลิตชา ตังแต่การเก็บยอดชา ตากใบชา คัวใบชา ทดลองชิมชา และถ้ าถูกใจก็สามารถซือกลับไป
ชงทีบ้ านต่อได้ ด้วย และเดินทางสู่อุทยานบาเจียง ชมนําตกตาดผาส้ วม สวยงามกับลักษณะนําตกที
ไหลผ่านแก่งหินเป็ นสายย่อยๆ หลายสาย ดูแล้ วเหมือนกับมีห้องลับซ่อนอยู่ด้านหลัง ทังสภาพป่ าโดยรอบ
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ก็อดุ มสมบูรณ์ จากนันชมหมู่บ้านชนเผ่ า สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าทีแตกต่างกัน มีสินค้ า
และผ้ าทอพืนเมืองทีสามารถซือกลับเป็ นของฝากได้
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
แวะตลาดดาวเรือง หรือตลาดใหม่ปากเซ แขวงจําปาสัก ศูนย์กลางทางการค้ าทีสําคัญของแขวงจําปา
สักและลาวใต้ เป็ นทีนิยมทังในหมู่คนท้ องถิ นและนักท่องเทียว เนืองจากมีขนาดใหญ่ที สุดในแถบนี มี
สินค้ าให้ เลือกแทบทุกชนิด ทังเสือผ้ า เครืองประดับ หรือสินค้ าอุปโภคบริโภค
จากนันเดินทางไป ด่ านวังเต่ า เลือกซือสินค้ าปลอดภาษี ข้ ามแดนกลับไปทีช่ องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมืองและศุลกากร เข้ าสูป่ ระเทศไทย นําท่านสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี ให้ ท่านซือของฝากของดีเมือง
อุบลฯ อาทิ หมูยอ กุนเชียง ไส้ กรอก
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
กรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
10-14 ก.ค. 57
8-12 ส.ค. 57
22-26 ต.ค. 57

ผู้ใหญ่ พัก - ท่ าน/
ห้ อง

เด็กเสริมเตียง
พักกับ ผู้ใหญ่

เด็กไม่ เสริมเตียง
พักกับ ผู้ใหญ่

พักเดียว

6,900.-

6,900.-

5,900.-

2,500.-

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่ารถนําเทียวตลอดการเดินทาง
 ค่าผ่านด่านชายแดน
 ค่าทีพักห้ องคู่ ดังทีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังทีระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชม ดังทีระบุในรายการ
 ค่านําดืมบนรถวันละ 1 ขวด
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิน ท่ านละ 400 บาททั งทริป
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิม
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์และสต๊ าฟ ตามความพึงพอใจ
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 ค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศลาว สําหรับต่ างชาติ
เอกสารในการเดินทาง และยืนวีซ่า
**หนังสือเดินทางไทยไม่ ต้องยืนวีซ่า**
ใช้ หนังสือเดินทางทีมีอายุเหลือใช้ งานอย่างน้ อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
การสํารองทีนัง
 กรอกรายละเอียดในใบสํารองทีนัง และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลับมาทีบริษัท
 แนบสําเนาหนังสือเดินทางมาพร้ อมกับใบสํารองทีนัง
การชําระเงิน
 มัดจํา ท่านละ 3,000 บาท เมือมีการยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป
 ชําระยอดเต็มก่ อนการเดินทาง อย่ างน้ อย วันทําการ
การเปลียนแปลงและการยกเลิก
 แจ้ งล่วงหน้ าก่ อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วันทําการ ไม่ ริบเงินมัดจํา
 ยกเลิกก่ อนเดินทางภายใน 30 วันทําการ แต่ ไม่ ถงึ 14 วันทําการ หักค่ าธรรมเนียม
 ยกเลิกก่ อนเดินทางภายใน 14 วันทําการ ไม่ คืนเงินทังหมด
ข้ อกําหนดและเงือนไขอืนๆ
 กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาทีระบุ เมือมีผ้ เู ดินทางครบ 30 ท่ านขึนไป
 อัตราค่าบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลียนในปั จจุบนั บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียนราคาค่าบริการใน
กรณีทีอัตราแลกเปลียนได้ ปรับขึนในช่วงใกล้ วนั เดินทาง
 หากท่านถูกเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข้ าเมือง ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึงอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่คนื เงินทังหมดหรือบางส่วน
 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอืนๆ
รวมถึงไกด์ไม่สามารถรอท่านได้ จําเป็ นต้ องออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทจะทําหน้ าที
ประสานงานช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
 บริษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสดุ วิสยั เช่นอุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่างๆ ทีเกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท
 ในระหว่างท่องเทียวนีหากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่วา่ จะบางส่วนหรือทังหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่สามารถ
เรียกร้ องขอคืนค่าบริการได้
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ไม่สามารถเรียกร้ องขอคืนค่าบริการในส่วนทีท่านยังไม่ได้ ใช้ บริการได้
 ค่าบริการทีท่านชําระกับทางบริษัท เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ ชําระให้ กบั บริษัทตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากท่านมีเหตุอนั ใดทีทําให้ ท่านไม่ได้ ท่องเทียวพร้ อมคณะตามรายการทีระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิก หรือเปลียนกําหนดการเดินทาง หากมีผ้ รู ่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามทีกําหนดไว้
 บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทังนีอยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้ าทัวร์ เป็ นสําคัญ
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