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สบายดีเมืองลาว





เที่ยวชม ปราสาทวัดพู มรดกโลกอันดับที่ 2 ของลาว

นาท่านสัมผัสบรรยากาศ ไนแองการ่าแห่งเอเซีย
ชมสินค้าพื้นเมือง ทีต
่ ลาดดาวเรือง
ชมชนเผ่าจาลอง และดื่มด่าบรรยากาศ น้าตกผาส้วม

 เที่ยวลาวใต้ไม่ต้องใช้พาสปอร์ต และใช้รถบัสไทยเข้าลาวได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนรถ
วันที่ 11 ธ.ค. 2557 อยุธยา - อุบลราชธานี
17.00 น. นัดพบกันที่จุดนัดพบ โดยมีทีมงานวินนิ่งทัวร์ ให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกจัดสัมภาระ
18.00 น. ออกจากจุดนัดพบ เพื่อมุ่งหน้าสู่อุบลฯ โดยทีมงานให้รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 12 ธ.ค. 2557 อุบลราชธานี – ช่องแม็ก - วัดหลวง – ปราสาทวัดพู – บายศรีสู่ขวัญ , ชมราวงลาว , ร้องคาราโอเกะ
06.00 น. ถึงจังหวัดอุบลราชธานี นาท่านทาภารกิจส่วนตัว ( 4 – 5 ท่าน/ห้อง) ณ โรงแรมรีเจ้นพาเลช หรือเทียบเท่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกไปยังด่านช่องเม็ก ข้ามพรมแดนไทย – ลาว และนาท่านเดินทางเข้าตัวเมืองปากเซ ระยะทางกว่า 45 กม.
ชมเมืองปากเซ และนาท่านเยี่ยมชมวัดหลวงเมืองปากเซ และรับประทานอาหาร  (มื้อที่ 2)
บ่าย
นาท่านเดินทางต่อไปยังปราสาทวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาท
ขอมแห่งแรก และมีการต่อเติมสมัยต่อมาทาเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงค ศิวลึงค์
ธรรมชาติหรือ ศยัมภูวลงค โดดเด่นบนยอดเขา ลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า
ช่วงเย็น
นาท่านกลับเข้าตัวเมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 3)
พร้อมนาท่านร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีต้อนรับแบบชาวลาว และชมการแสดงฟ้อนรา
ของชนเผ่าต่างๆ และฝึกราวงลาว ร่วมร้องคาราโอเกะตามสะดวก
หลังอาหารนาท่านเข้าที่พัก โรงแรมดอกบัวคู่ หรือเทียบเท่าระดับ 3.5 ดาว (พัก 2 คืน)
วันที่ 13 ธ.ค. 2557 ปากเซ - เมืองโขง – น้าตกคอนพะเพ็ง - น้าตกหลี่ผี
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 4)
08.00 น. นาท่านเดินทางไปยัง เมืองโขง ระยะทางประมาณ 160 กม.
11.00 น. ถึง น้าตกคอนพะเพ็ง นาท่านขึ้นรถกอล์ฟเพื่อไปชมน้าตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์
สัมผัสสายน้าที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความ
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ช่วงเที่ยง
ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น

งามจนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่า เปรียบเสมือน ไนแองการ่าแห่งเอเชีย หรือ ไข่มุกแห่งแม่น้าโขง
รับประทานอาหาร พบกับหลากหลายเมนูปลา แซ่บเวอร์  (มื้อที่ 5)
นาคณะออกจากน้าตกคอนพะเพ็งไปยังท่าเรือ ซึ่งอยู่ไม่ไกล
นั่งเรือหางยาวล่องแม่น้าโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางซึ่งรู้จักกันดีในนามมหานทีสีทันดร
เชื่อกันว่าเป็นมหานครของพญานาค พบเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่ในลาน้า
หลังจากนั้นนาคณะขึ้นฝั่ง ตรงจุดนี้เป็นท่าเรือกาปั่นสมัยฝรั่งเศส ณ บ้านดอนเดด
นาคณะขึ้นรถ 5 แถว เพื่อไปยังน้าตกหลี่ผี สายน้าหลายพันสาย พุ่งกระโจนลง
ตามซอกหินกว้างกว่า 3 กม. มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส หัวรถจักรไอน้า วัดและเจดีย์ของ
พระยาคูขี้หอม อันเก่าแก่......
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับเมืองปากเซ
รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 6) จากนั้นนาท่านเข้าที่พัก (พักโรงแรมเดิม 2 คืน)

วันที่ 14 ธ.ค. 2557 ปากซอง –น้าตกผาส้วม– น้าตกตาดเยือง – น้าตกตาดฟาน – ตลาดเช้า – สินค้าปลอดภาษี – อุบล
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 7) พร้อมเช็คสัมภาระออกจากโรงแรม
หลังอาหารนาท่านออกเดินทางไปยังเมืองปากซอง เพื่อเที่ยวชม 3 น้าตก
08.30 น. ออกเดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวสู่ เมืองปากซอง รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ไร่ชา กาแฟ มีให้เห็นตลอดสอง
ข้างทาง นาท่านเข้าสู่เขตเมืองบาเจียง เดินข้ามสะพานไม้ ชม น้าตกผาส้วม บรรยากาศดี ถ่ายรูปเก็บภาพ
ทิวทัศน์ที่สวยงามยังตัวน้าตก และข้ามสะพานไม้ไผ่เพื่อไปชมหมู่บ้านชนเผ่าจาลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ และนา
ท่านออกเดินทางต่อ ชม น้าตกตาดเยือง สายน้าจากภูเขาเทวดาใสสะอาด
ตกจากหน้าผาสูงชันลดหลั่นประดับ ด้วยกล้วยไม้ป่า และชม น้าตกคู่แฝด ตกจากยอดเขา
ของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงาม ที่ได้เพียง
ยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของน้าตกตาดฟาน หลังจากนั้นเดินทางกลับเข้าตัวเมืองปากเซ
11.00 น. ออกเดินทางกลับเข้าตัวเมืองปากเซ รับประทานอาหาร  (มื้อที่ 8)
ช่วงบ่าย นาท่านแวะซื้อของฝากที่ตลาดเช้าเมืองปากเซ หรือ ตลาดดาวเรือง สินค้าจาพวกเครื่องเงิน ผ้าไหม กระเป๋า ๚
หลังจากนั้นเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก เลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี พร้อมจัดทาเอกสารออกด่าน
ช่วงเย็น ซื้อของฝากเมืองอุบล และรับประทานอาหารเย็น ร้านกกขาม  (มื้อที่ 9)
(รถจะไม่ได้เข้าตัวเมือง สามารถซื้อของฝาก หมูยอที่ร้านกกขามได้ ทางร้านรับมาจากร้านดาวทอง ของสดใหม่ทุกวัน)

วันที่ 15 ธ.ค. 2557 อยุธยา
05.00 น. ถึงอยุธยาโดยสวัสดิภาพ
*** โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือสลับสับเปลีย่ น ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของเวลา และสภาพอากาศ โดยจะคานึ งถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ***
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อัตราค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท)

อัตรานี้รวม











ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดการเดินทาง รถท้องถิ่น เรือข้ามลาน้าโขง และรถกอล์ฟเข้าสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
ค่าอาหารทุกมื้อ (9 มื้อ)
น้าดื่ม , เครื่องดื่ม เย็นๆ และอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ และกิจกรรมที่ระบุในรายการ (บายศรี , การแสดงฟ้อนรา , ร้องคาราโอเกะ)
รวมค่าเปิดห้องอาบน้าเช้าก่อนเข้าด่าน
ค่าประกันอุบัติเหตุของ MSIG
มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง (ไทย 2 ท่าน ,ลาว 1 ท่าน )
ค่าผ่านแดนไปลาว
ระหว่างเดินทาง ไป และกลับ (ช่วงค่า) มีเครื่องดื่มร้อนบริการ (กาแฟ , โอวันติน)

อัตรานี้ไม่รวม






รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม
รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนาเข้าของเครื่องดื่มที่นาเข้าไปทานในร้าน
ค่าทาวีซ่า(สาหรับชาวต่างชาติ)
ทิปไกด์ และทีมงาน
อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

ข้อมูลที่ใช้ในการทาเอกสาร (ตามแนบ)
ชื่อ – นามสกุล ทั้งไทย และอังกฤษ , หมายเลขบัตรประชาชน , วัน เดือน ปีเกิด **ไม่ต้องใช้สาเนา
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เล็กๆน้อยๆก่อนการเดินทาง
*** โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลีย่ นขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศค่ะ และเวลาค่ะ
- ควรแยกของใช้จาเป็ นออกจากกระเป๋ าเสื้อผ้า เช่น แว่นกันแดด หมวก เสื้อคลุม ยาประจาตัว
- ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มทีล่ าวจะราคาสูง เนื่องจากเป็ นสินค้านาเข้า จึงแนะนาให้เตรียมไปเองค่ะ
อากาศ
- ส่วนใหญ่แดดจะแรง(มาก) แต่ในเมืองปากซองทีเ่ ราไปนา้ ตกในวันสุดท้ายฝนมักตก เพราะเป็ นเมืองทีส่ ูง เป็ นภูเขา จึงแนะนาให้นา
ร่มไปด้วยค่ะ
ค่าเงิน
- อัตราแลกเปลีย่ น 250 กีบ = 1 บาท (แต่แนะนาว่าไม่ตอ้ งแลกก็ได้ เพราะเงินไทยใช้ได้ตลอด)
- ควรนาเหรียญ 5 , 10 บาทไว้ดว้ ย เพือ่ จ่ายค่าเข้าห้องนา้ ทีล่ าวค่ะ เสียเงินทุกที่ ยกเว้นร้านอาหาร และทีพ่ กั ค่ะ
เครื่องแต่งกาย
- ควรเป็ นเสื้อผ้าสวมสบาย เพราะการเข้าสถานทีท่ ่องเทีย่ วต้องเดินเท้าเข้าทุกทีค่ ่ะ และอย่าลืมว่าแดดแรงนะคะ
- รองเท้า ควรเป็ นรองเท้าเดินสบายค่ะ ไม่แนะนาให้สวมส้นสูงค่ะ
- ในวันทีท่ ่องเทีย่ ววัดพู ควรนุ่งกางเกงยาวคลุมเข่า เพราะเราต้องเดินขึ้นบันได และเป็ นการให้เกียรติสถานทีอ่ กี ด้วย
- สิง่ ทีไ่ ม่ควรลืม เสื้อคลุม แว่นตา กล้องถ่ายรูป หมวก
อาหาร
- ส่วนใหญ่เป็ นปลาค่ะ และเป็ นอาหารไทยค่ะ ไม่มเี นื้อวัว และเมนู พศิ ดารแน่นอนค่ะ
อื่นๆ
- ทีล่ าวใช้ปลักไฟเดี
๊ ยวกับของไทยค่ะ ส่วนภาษาและเงินใช้แบบไทยได้หมดค่ะ
- การท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศลาว อยากให้ทกุ คนเข้าใจในวิถชี วี ติ ของคนลาว เค้าเป็ นประเทศกาลังพัฒนาค่ะ อาจมีบา้ งที่ ไม่เหมือนบ้านเรา
- การซื้อสินค้าให้ต่อรองได้เลยค่ะ โดยเฉพาะในตลาดดาวเรืองในตัวเมืองปากเซ
- การเลือกสินค้าต้องดูให้ละเอียดก่อนออกจากร้านนะคะ บางทีอาจได้ของไม่มคี ุณภาพ หรือไม่ครบถ้วนได้ค่ะ
- กรณีซ้อื สินค้าต้องห้าม หรือเกินทีก่ ฎหมายกาหนด ผูซ้ ้อื ต้องเป็ นฝ่ ายเสียค่าปรับเองค่ะ

เบอร์ติดต่อ : 081 9485001 (คุณฮั้ว) , 089 9050847 (คุณจุ๊) , 086 8096339 (คุณเล็ก)
และ อาจารย์ติ๋ว 089 5378176 (ห้องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล)

