ปฐมฤกษ์บนิ ตรงสู่ ปากเซ
สะบายดี เมืองลาว
ลาวใต้ -หลี่ผ-ี คอนพะเพ็ง-จาปากสั ก-ปากเซ

31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560 ค่ าบริการท่ านละ 8,500 บาท
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูม-ิ ปากเซ-ปราสาทวัดพู-วัดพูสะเหลา

08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศชั้น4 ประตู10 เคาน์เตอร์ W แถว 6-8 สายการ
บินลาวแอร์ ไลน์ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คบัตรโดยสายและสัมภาระ ก่อนเดินทาง
11.30 น. โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV... เหิ นฟ้ าสู่ ปากเซ รับประทานอาหารกลางวัน(1)บนเครื่ อง
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินปากเซ นาท่านขึ้นรถโค้ช เข้าสู่ แขวงจาปาสั ก อยูท่ างตอนใต้ ของประเทศลาว ซึ่ งมีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ แล้วนาท่านเดินทางสู่ ปราสาทวัดพู หรื อปราสาทหินวัดพู เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่สาคัญที่สุด
ในจาปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ตั้งอยูบ่ นเนินเขาพูป่าสัก หรื อ พูควย ห่างจากตัวเมืองไป 9
กิโลเมตร เป็ นเทวสถานของขอมคล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 สมัยพระเจ้ามเหนทรวร
มัน เพื่อใช้เป็ นสถานที่บูชาเทพเจ้าและประกอบพิธีทางศาสนา
ตามลัทธิพราหมณ์ – ฮินดู ต่อมาลาวได้รับพุทธศาสนาเข้ามาใน
ประเทศเทวสถานแห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็ นวัดพุทธศาสนานิกายเถร
วาท นาท่านเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น เดินทางสู่ วัดพูสะเหลา นา
ท่านสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ เพื่อเป็ นศิริมงคลในการเดินทาง

จากนั้นชมจุดชมวิวที่สวยงาม สุ ดUNSEEN ที่นี่ทา่ นสามารถมองเห็นวิวแม่น้ าโขงได้อย่างชัดเจน อิสระถ่ายภาพ
เก็บความประทับใจเดินทางสู่ วัดพูสะเหลา นาท่านสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ เพื่อเป็ นศิริมงคลในการเดินทาง จากนั้นชม
จุดชมวิวที่สวยงาม สุ ดUNSEEN ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ าโขงได้อย่างชัดเจน อิสระถ่ายภาพเก็บความ
ประทับใจ
19.00 น. รับประทานอาหารค่า(2)ที่ ร้ านอาหารท้ องถิ่น หลังอาหารนาทุกท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันที่สอง

นา้ ตกหลีผ่ ี -นา้ ตกคอนพะเพ็ง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ นา้ ตกหลี่ผี โดยนาท่านลงเรื อหางยาว ข้ามแม่น้ าโขง ผ่านเกาะแก่งต่าง ๆ ที่อยูก่ ลางลาน้ า สู่ บา้ นดอนคอน
ผ่านชมซากหัวรถจักรไอน้ า และสะพานรถไฟ ที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศส ชมความงามของน้ าตก และความแรงของ
กระแสน้ าที่ไหลผ่านแก่งหิ นต่างระดับกันหลายทิศ สร้างความน่าอัศจรรย์ใจ ให้กบั ผูม้ าเยีย่ มเยือนอย่างยิง่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ร้ านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ น้าตกคอนพะเพ็ง เป็ นน้ าตกที่ใหญ่ที่สุด
ในเขตแม่ น้ า โขงตอนล่ า ง ตั้ง อยู่บ นแก่ ง หิ นขนาดใหญ่ ข วางกั้น
เส้นทางการไหลของแม่น้ าโขงทั้งสาย มีลกั ษณะต่างระดับกันสู ง
ประมาณ 10 เมตร ซึ่ งแม้ จ ะมี ช้ ั นของหิ น ไม่ สู ง มากนั ก แต่
กระแสน้ าที่ไหลถาโถมลงมามีความรุ นแรงมาก ด้วยแม่น้ าโขงทั้ง
สายไหลลงมากกระทบกับชั้นหิ นราวกับจะถล่มทลายแก่งหิ นอย่างดุ ดนั และเกรี้ ยวกราด สร้ างความตื่นตาตื่ นใจ
ให้แก่นกั ท่องเที่ยว สมกับคาสมญานาม “ไนแองการ่ าแห่ งเอเชีย” อันลือเรื่ อง
16.00 น. เดินทางสู่ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของลาวใต้เป็ นศูนย์การค้าของลาวใต้ก็ไม่ผิด อิสระให้ท่านเลือก
ซื้ อสิ นค้าต่างๆมากมาย สิ นค้าส่ วนใหญ่ได้แก่ เสื้ อผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องไม้เครื่ องมือที่เป็ นประเภทโลหะ หรื อ
เครื่ องเหล็ก สระให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่น่าสนใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม
19.00 น. รับประทานอาหารค่า(5)ที่ ร้ านอาหารท้องถิ่น นาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั

วันที่สาม

ปากเซ-สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้า
รับประทานอาหารเช้ า(6)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ สนามบินปากเซ
09.00 น. โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV… เหิ นฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
11.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......................

หมายเหตุ รายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงลูกค้ าเป็ นหลัก
กาหนดเดินทาง 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ สุวรรณภูมิ-ปากเซ

ท่ านละ 8,500 บาท








รถปรับอากาศนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก โรงแรม 2 คืน ระดับ 3 ดาว(ปรับอากาศห้ องละ 2-3 ท่าน)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
มัคคุเทศก์
อาหารตามรายการที่ระบุ จานวน 6 มื้อ และ เครื่องดื่ม
วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(กรณีต้องการใบเสร็จ) ,
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 ทิปมัคคุเทศก์ ทิปหัวหน้าทัวร์ ทิปคนขับรถ 700 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน(เก็ บทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ)
เงื่อนไขการชาระ
ชาระเงินทั้งหมดภายใน 24 ชัว่ โมง หลังจากการจอง พร้อมส่ งหน้าหนังสื อเดินทาง

เอกสารประกอบการเดินทาง :หนังสื อเดินทาง

