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อตัราคา่บรกิาร  
เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด  ์ หมายเหตุ 

วนัที ่23 - 25 ม.ีค. 61 8,888 8,888 2,500   

        วนัที ่30 - 1 เม.ย. 61 9,999 9,999 2,500   

        วนัที ่6 -   8 เม.ย. 61 10,999 10,999 2,500   

 วนัที ่13 - 15 เม.ย. 61 12,999 12,999 2,500  สงกรานต  ์

 วนัที ่20 - 22 เม.ย. 61 9,999 9,999 2,500   

 วนัที ่27 - 29 เม.ย. 61 9,999 9,999 2,500   

        วนัที ่4 -    6 พ.ค. 61 9,999 9,999 2,500   

วนัที ่11 - 13 พ.ค. 61 9,999 9,999 2,500   
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ***  

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ** 
 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ– น า้ตกตาดฟาน –ไรช่า – น า้ตกผาสว้ม                                           ( - / - / D ) 
09.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ ชัน้ 4ประตทูางเขา้ท ี10 เคาน์เตอร ์W 

แถว 6-8 สายการบนิลาวแอรไ์ลน์ เจา้หนา้ทีต่รวจเชค็บัตรโดยสารและสัมภาระกอ่นเดนิทาง 

12.50 น.  เหนิฟ้าสูเ่มืองปากเซ โดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่QV 224 บรกิารอาหารบนเครือ่ง  
14.20 น.   ถงึสนามบนิเมืองปากเซ ไกด์ทอ้งถิน่รอรับคณะแลว้น าท่านขึน้รถตูห้รือรถบัสปรับอากาศทอ้งถิน่เดนิทางสู่เมือง

ปากเซ แขวงจ าปาสัก ทางตอนใตข้อง สปป.ลาว ซึง่มีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ 3 ของประเทศแลว้น าทา่นเดนิทางไปยัง “น า้ตกตาดฟาน” (Tad 

Fane Waterfall) หรือน ้าตกดงหัวสาว(ตาดคือน ้าตก ฟาน คือชือ่ของ
สัตว์ชนิดหนึ่งคลา้ยๆ เกง้)เป็นน ้ าตกที่เกดิ จากการไหลมารวมกันของ

สายน ้า ภูเขา 2 ลกู ซ ึง่ไหลตลอดทัง้ปีรอบๆ น ้าตกเต็มไปดว้ยป่าไม ้นานา

พันธุ์อันสมบูรณ์ สวยสดงดงามของธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตัว น ้าตกตาด
ฟานเป็นน ้าตกคู่แฝดที่เกดิจากหนิทรายตระการตา มีระดับความสูง 120 

เมตร เชญิทา่นถา่ยภาพไวเ้ป็นระลกึตามอัธยาศัยหลังจากนั้นน าทา่น“ชม

ไร่ชา” ชมิชาเมืองปากซองและไร่กาแฟที่เห็นไดต้ลอดสองขา้งทาง
เนื่องจากเมืองปากซอง

ตัง้อยูบ่นที่สูงซ ึง่มีอากาศ

เย็นสบายตลอดทัง้ปีจงึสามารถปลูกชากาแฟคุณภาพดไีดจ้ากนั้น
เด ินทางสู่ “น ้าตกตาดผาส้วม(Tad Pha Souam)” (ตาด 

แปลวา่น ้าตก สว้ม แปลว่า หอ้ง หอของเจา้บ่าว เจา้สาว) น ้าตก

แหง่นี้มีน ้าไหลตลอดทัง้ปี เป็นน ้าตกที่สวยงามท่ามกลางแทง่หนิ
ผาที่มีขนาดใหญ่มีลักษณะ เป็นแท่งๆ ดั่งเหมือนไดน้ าแท่งหิน

เหล่านั้นมาเรยีงรายใหเ้ป็นระเบียบ ตกแตง่ใหส้วยงามเหมือนกับ

หอ้งนอนซึ่งตรงนี้เรยีกว่าถ ้าบาเจียง  และถัดมาก็จะมีน ้าตกที่มี

ขนาดเล็กกว่าเรียกว่าตาดมะแงวซึง่เป็นสถานที่เกีย่วขอ้งนิทาน
อันเล่าขานกนัมานานแสนนานคือเรือ่งความ รักของทา้วบาเจยีงกับนางมะโรงน ้าตกตาดผาสว้มที่พักท่ามกลาง 

ธรรมชาตนิ ้าตก และภเูขาชมความงามของน ้าตกและสัมผัสธรรมชาตวิถิชีวีติหลากหลายของชนเผ่าแห่งทีร่าบสูง 

บอละเวน ใน หมู่บา้นชนเผา่กะตูภ้ายในรสีอรท์    
ค า่       รับประทานอาหารค า่ (มื้อที ่1) ณ รา้นอาหาร    

ทีพั่ก  Campasak Grand Hotel หรอืเทยีบเทา่  

       อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอื จะเทีย่วชม แสง สี เสยีง เมืองปากเซ ยามราตรี 
วนัทีส่อง อลงัการน า้ตกหลีผ่-ีน า้ตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการา่แหง่เอเชยี)                                      ( B / L / D ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื้อที ่2) ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

07.30 น.     ออกเดนิทางตามเสน้ทางหมายเลข 13 สายใต ้ประมาณ 148 กโิลเมตร 
ถงึท่าเรือบา้นนากะสัง น าท่านลงเรอืหางยาวลัดเลาะเกาะดอนต่าง ๆไป

ยังทีต่ัง้ของ “น ้าตกหลีผ่”ี (Li Phi Waterfall) บนเกาะดอนคอนชม

วถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นตามเกาะดอนคอนจะมีชาวบา้นสรา้ง  
Home Stay ส าหรับนักทอ่งเทีย่วไวต้ลอดเสน้ทางและ“ชมซากหัว   

                     รถจักรไอน ้าและสะพานรถไฟ”  ของจักรวรรดนิิยมฝร่ังเสศ ชมน ้าตกหลี่

ผ ีหรือตาดสัมพะมิต เป็นน ้าตกทีไ่หลผา่นกลางแม่น ้าโขงไหลรวมกันจน
เป็นแรงแม่น ้ากระทบแกง่หนิต่างๆ อันเกดิจากพื้นของแม่น ้าโขงไดเ้กดิ 

การยุบตัวลงเป็นหลุม และเกดิผาสูง ประมาณ 15 ถงึ 20 เมตร ท าให ้ 

สายน ้าที่ไหลตกลงมาเป็นกระแสน ้าที่เช ีย่วกราก เกดิ

เป็น มหานที สีพัน ดอน เปรียบเสมือนดั่งกังหันแห่ง
สายน ้ าที่มีแรงกระทบของสายน ้า  เชญิถ่ายภาพตาม

อัธยาศัย                         

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่3) ณ รา้นอาหาร     
บา่ย เด ินทางสู่ น ้าตกคอนพะเพ็ง หรอื ตาดคอน  เป็น

น ้าตกที่ใหญ่ทีส่ดุในเขตแม่น ้าโขงตอนลา่งน ้าตกมีความ

สงู      ประมาณ 12 เมตร มีความสวยงามและยิง่ใหญ่ 
จนได ้สมญานามวา่ ”ไนแองการ่าแห่งเอเซยี” เป็นแกง่

วนัที ่18 - 20 พ.ค. 61 9,999 9,999 2,500   

วนัที ่25 - 27 พ.ค. 61 9,999 9,999 2,500   

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
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หนิขนาดใหญ่มหมึาที่กัน้ขวางทางเดนิของแม่น ้าโขงแม่น ้า  โขงเมื่อมาถงึบรเิวณนี้จะหักตัวลงตามความชนัของ 

หนา้ผากลายเป็นธารน ้าตกขนาดมหมึา ในฤดแูลง้น ้าโขง จะแตกต่างเป็นสขีาวสะอาดตาน่าชมเป็นอยา่งยิง่เสยีง  
ดังของน ้าตกคอนพะเพ็งดังครืนโครมเหมือนน ้าตกนับพันสายประสานเสียงกันดังอยู่ตลอดเวลาเพราะแกง่หิน  

ขนาดใหญ่ทีเ่รยีงรายขวางกัน้ตลอดแนวล าน ้าโขงทีดู่เหมือนแม่น ้าโขงทั ้งสายที่ไหลมาแลว้กลายเป็นน ้าตก  ลด

ระดับลงดว้ยความแรงของน ้าจ านวนมหาศาลท าใหเ้กดิความสงูต า่ของระดับน ้าในบรเิวณนี้และความเสยีงดังสน่ัน

ของสายน ้าตกซึง่ถ่ังทะลักราวกับจะถล่มทลายกาง หนิอยา่งกราดเกรีย้วที่บังอาจมาขวางทางมิใหไ้หลล่องลง
อย่างสะดวกแม่น ้าโขงมีความยาว 4,880 กโิลเมตร ตน้ก าเนิดอยู่ที่ราบสูงชงิไห่-ธเิบต มณฑลชงิไห่ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนไหลผา่น 6 ประเทศประกอบดว้ย จนี พม่า ลาว ไทย  กัมพู และเวียดนามไหลลงสูท่ะเล

จนีใต(้อา่วตังเกีย๋)ทีป่ระเทศเวยีดนามเชญิถา่ยภาพตามอัธยาศัยจากนัน้เดนิทางกลับ    
                      เมืองปากเซ 

ค า่            รับประทานอาหารค า่ (มื้อที ่4) ณ รา้นอาหาร  

ทีพั่ก  Campasak Grand Hotel หรอืเทยีบเทา่  
       อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอื จะเทีย่วชม แสง สี เสยีง เมืองปากเซ ยามราตร ี 

วนัทีส่าม ปากเซ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ                                                                                          ( B / - / - ) 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ (มื้อที ่5) แบบ SNACK BOX 
  สมควรแกเ่วลา น าคณะเอา้ท ์

10.35 น.      เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิโดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่QV223   

12.05 น.      ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพ…..พรอ้มความประทับใจ 
 

หมายเหตุ  เฉพาะกรุป๊เดนิทางวนัที ่23-25 มนีาคม 2561 นดัพบทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิเวลา 08.30 น.  
  เวลาบนิขาไป QV224 11.50-13.20 น. เวลาบนิขากลบั QV223 10.35-12.05 น. 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ี 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ 20 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) 

10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 

ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  

2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

6. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ 
 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์

*  ช าระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศลาว 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศลาว ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เคร ือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้สามารถเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้่อนที่บรษัิทฯจะท าการออกตั๋วโดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สัปดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
 

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

อย่างนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทางสามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหม่มาแทนผูท้ ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือชว่งเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านั้น หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน บรษัิททัวรค์ืนคา่ใชจ้า่ยใหท้ัง้หมดตามยอดที่ผูจ้องช าระ(หากการเดนิทางนั้นตรงกับ
ชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตมัีดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตีคา่มัดจ าที่พักโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิททัวรเ์กบ็คา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35 วัน บรษัิททัวรเ์กบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์กบ็คา่บรกิารทัง้หมด 100% 

หมายเหตุ  

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยุดงาน, การกอ่จลาจล หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่

กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่ีความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั ้งส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


