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รายละเอยีดการเดนิทาง ก.พ. - พ.ค. 62                                                           PHD-NE4F                                                                                       
วนัแรก กรงุเทพฯ – อบุลราชธาน ี– ชอ่งเม็ก - ปราสาทวดัภ ู

04.30 น.   คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2ช ัน้ 3  เคานเ์ตอร ์  
  สายการบนินกแอรโ์ดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ 
   คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง 
06.10 น.  เหนิฟ้าสูอ่บุลราชธาน ีโดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD9312  
07.15 น. ถงึสนามบนิจงัหวดัอบุล รถตูป้รับอากาศรอรับทา่นออกเดนิทาง 

รบัประทานอาหารเชา้(1)(กลอ่ง) ออกเดนิทาง สูด่า่นชายแดน 
ชอ่งเม็ก ผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง ขา้มดา่นเขา้สู ่ 
ดนิแดนลาวใต ้หลังจากนัน้ขึน้รถคันเดมิมุง่ตรงสูเ่มอืงปากเซ 

12.00 น.        ถงึเมอืงจ าปาสกัพาทกุทา่นรับประทานอาหารกลางวนั(2)รา้นอาหาร 
14.00 น.        หลังอาหารพาทกุทา่นออกเดนิทางสูแ่หลง่มรดกโลกที ่ปราสาทวดัภ ูชมปราสาทขอมทีส่รา้ง

ขึน้สมัยเจา้ชยัวรมันที ่1 มอีายปุระมาณ 1600 ปี และไดรั้บเป็นมรดกโลกแหง่ที ่2 ของลาว ตัว
ของปราสาทสรา้งจากศลิาแลงอยูบ่นยอดเขาสวิลงึค ์

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น(3)หลังอาหารพาทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  เอราวณั หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง        จ าปาสกั – คอนพะเพ็ง- หลีผ่ ี

07.00 น.        รับประทานอาหารเชา้(4)ทีโ่รงแรม หลังอาหารเดนิทางสูไ่นแองกาลา่แหง่เอเชยี  
น า้ตกคอนพะเพ็ง 

10.00 น.        ถงึน า้ตกคอนพะเพ็งชมความยิง่ใหญข่องมหานทสีีพั่นดอน ทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงามของสายน ้าที่
ไหลกระทบกับแกง่หนิ  

12.00 น.  อาหารกลางวนั(5) หลังอาหารเดนิทางสู ่บา้นน า้เพยีงดนิ ลงเรอืหางยาวเดนิทางสูน่ ้าตกหลีผ่ ี
14.00 น. ถงึน า้ตกหลผีซี ึง่อยูบ่นเกาะดอนคอน ชมความเป็นอยูข่องชาวบา้น ชมสะพานรถไฟและซาก

หวัรถจกัรโบราณ หล ีเป็นเครือ่งมอืจับปลาทีส่รา้งขึน้มากลางแมน่ ้าโขงเมือ่ถงึฤดนู ้าหลากปลา
ก็จะมาคา้งบนหลี ่

18.00 น.        บรกิารอาหารเย็น(6) ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเย็นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 



วนัทีส่าม ปากเซ – อทุยานนาเจยีง – น า้ตกตาดผาสว้ม – ชอ่งเม็ก – อบุลฯ – กรงุเทพฯ 

07.00 น. อาหารเชา้(7) หลังอาหารพาทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปาก 
ซองเดนิทางไปชม น า้ตกตาดฟาน ทีม่คีวามสงูและม ี
ความสวยงามมาก 

10.00 น.        พาชมความเป็นอยูข่องชนเผา่ตา่งๆที ่อทุยานนาเจยีง  
น า้ตกตาดผาสว้ม หลังจากนัน้ออกเดนิทาง 
กลบัเขา้เมอืงปากเซ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)ณ.รา้นอาหาร หลังอาหาร 
เดนิทางกลับดา่น ถงึดา่นชอ่งเม็กใหท้า่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีกอ่นกลับเขา้ฝ่ังไทย 
หลังจากนัน้ เดนิทางสู ่สนามบนิจังหวดัอบุลราชธาน ี 

19.05น. เหริฟ้าออกเดนิทางจากหาดใหญโ่ดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิ DD 9319  
20.05น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 

 **************************************************************************************** 
 ใชร้ถตูป้รบัอากาศ ของประเทศไทยไปลาวใตไ้มต่อ้งเปลีย่นรถ  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
อตัราคา่บรกิาร 

       
*** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพิม่ทา่นละ 2,000  บาท ไมต่รงชว่งเทศกาล*** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  - คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – อบุลราชธาน ี– กรงุเทพฯ  
            ** สายการบนิทีใ่ช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่ทีพั่กตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   -  คา่รถตูป้รับอากาศ  
- คา่อาหาร (8 มือ้) ตามรายการ  - คา่ธรรมเนยีมทอ่งเทีย่วลาว  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ    - คา่มัคคเุทศก ์                   
- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 
 คา่อาหารทีท่า่นสัง่เอง  

    - คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
เง ือ่นไขการจอง  -  มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิ
เต็มจ านวนแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ 
เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 
- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรม

 นีโ้ดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละความ
ปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่/เด็ก พกัเดี่ยว 

วนัที ่1012/24-26 ก.พ. 62 
10,999 

2,500 

วนัที ่3-5/10-12/17-19/24-26 ม.ีค. 62 

วนัที ่31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 62 , 21-23/28-30 เม.ย. 62 ,  
12-14 พ.ค. 62 

10,999 

วนัที ่17-19 ก.พ.62 12,999 


