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อตัราคา่บรกิาร  

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนํีา้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ** 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

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   

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 (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– นํา้ตกตาดฟาน –ไรช่า – นํา้ตกผาสว้ม                                           ( - / - / D ) 
09.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ ชัน้ 4ประตทูางเขา้ท ี10 เคาน์เตอร ์W 

แถว 6-8 สายการบนิลาวแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีต่รวจเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระกอ่นเดนิทาง 
12.50 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงปากเซ โดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่QV 224 บรกิารอาหารบนเครือ่ง  
14.20 น.   ถงึสนามบนิเมอืงปากเซ ไกดท์อ้งถิน่รอรับคณะแลว้น าทา่นขึน้รถตูห้รอืรถบัสปรับอากาศทอ้งถิน่เดนิทางสูเ่มอืง

ปากเซ แขวงจ าปาสัก ทางตอนใตข้อง สปป.ลาว ซึง่มีขนาดใหญ่เป็น
อนัดับ 3 ของประเทศแลว้น าทา่นเดนิทางไปยัง “นํา้ตกตาดฟาน” (Tad 
Fane Waterfall) หรอืน ้าตกดงหัวสาว(ตาดคอืน ้าตก ฟาน คอืชือ่ของ
สัตวช์นิดหนึ่งคลา้ยๆ เกง้)เป็นน ้าตกที่เกดิ จากการไหลมารวมกันของ
สายน ้า ภเูขา 2 ลกู ซึง่ไหลตลอดทัง้ปีรอบๆ น ้าตกเต็มไปดว้ยป่าไม ้นานา
พันธุ์อันสมบูรณ์ สวยสดงดงามของธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตัว น ้าตกตาด
ฟานเป็นน ้าตกคู่แฝดทีเ่กดิจากหนิทรายตระการตา มรีะดับความสงู 120 
เมตร เชญิทา่นถา่ยภาพไวเ้ป็นระลกึตามอัธยาศัยหลังจากนัน้น าทา่น“ชม
ไร่ชา” ชมิชาเมืองปากซองและไร่กาแฟที่เห็นไดต้ลอดสองขา้งทาง

เนื่องจากเมืองปากซอง
ตัง้อยู่บนทีส่งูซ ึง่มอีากาศ
เย็นสบายตลอดทัง้ปีจงึสามารถปลกูชากาแฟคณุภาพดไีดจ้ากนัน้
เดนิทางสู ่“นํา้ตกตาดผาสว้ม(Tad Pha Souam)” (ตาด 
แปลว่าน ้าตก สว้ม แปลวา่ หอ้ง หอของเจา้บา่ว เจา้สาว) น ้าตก
แหง่นี้มนี ้าไหลตลอดทัง้ปี เป็นน ้าตกทีส่วยงามทา่มกลางแทง่หนิ
ผาที่มขีนาดใหญ่มีลักษณะ เป็นแท่งๆ ดั่งเหมอืนไดน้ าแท่งหนิ
เหลา่นัน้มาเรยีงรายใหเ้ป็นระเบยีบ ตกแตง่ใหส้วยงามเหมอืนกับ
หอ้งนอนซึง่ตรงนี้เรียกว่าถ ้าบาเจียง  และถัดมาก็จะมนี ้าตกที่มี
ขนาดเล็กกว่าเรียกว่าตาดมะแงวซึง่เป็นสถานทีเ่กีย่วขอ้งนิทาน

อันเล่าขานกันมานานแสนนานคอืเรื่องความ รักของทา้วบาเจียงกับนางมะโรงน ้าตกตาดผาสว้มทีพั่กทา่มกลาง 
ธรรมชาตนิ ้าตก และภเูขาชมความงามของน ้าตกและสมัผัสธรรมชาตวิถิชีวีติหลากหลายของชนเผ่าแหง่ทีร่าบสงู 
บอละเวน ใน หมูบ่า้นชนเผา่กะตูภ้ายในรสีอรท์    

ค า่       รับประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่1) ณ รา้นอาหาร    
ทีพั่ก  Campasak Grand Hotel หรอืเทยีบเทา่  
       อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอื จะเทีย่วชม แสง ส ีเสยีง เมอืงปากเซ ยามราตร ี
วนัทีส่อง อลงัการนํา้ตกหลีผ่-ีนํา้ตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการา่แหง่เอเชยี)                                      ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
07.30 น.     ออกเดนิทางตามเสน้ทางหมายเลข 13 สายใต ้ประมาณ 148 กโิลเมตร 

ถงึทา่เรอืบา้นนากะสัง น าทา่นลงเรอืหางยาวลัดเลาะเกาะดอนตา่ง ๆไป
ยังทีต่ัง้ของ “นํา้ตกหลีผ่”ี (Li Phi Waterfall) บนเกาะดอนคอนชม
วถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นตามเกาะดอนคอนจะมชีาวบา้นสรา้ง  
Home Stay ส าหรับนักทอ่งเทีย่วไวต้ลอดเสน้ทางและ“ชมซากหัว   

                     รถจักรไอน ้าและสะพานรถไฟ”  ของจักรวรรดนิยิมฝร่ังเสศ ชมน ้าตกหลี่
ผ ีหรอืตาดสมัพะมติ เป็นน ้าตกทีไ่หลผา่นกลางแมน่ ้าโขงไหลรวมกันจน
เป็นแรงแมน่ ้ากระทบแกง่หนิตา่งๆ อันเกดิจากพืน้ของแมน่ ้าโขงไดเ้กดิ 
การยุบตัวลงเป็นหลุม และเกดิผาสูง ประมาณ 15 ถงึ 20 เมตร ท าให ้ 
สายน ้าทีไ่หลตกลงมาเป็นกระแสน ้าทีเ่ชีย่วกราก เกดิเป็น มหานท ีสพัีน 
ดอน เปรยีบเสมอืนดั่งกงัหันแหง่สายน ้าทีม่แีรงกระทบของสายน ้า เชญิถา่ยภาพตามอธัยาศัย                         

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3) ณ รา้นอาหาร     
บา่ย เดนิทางสู ่นํา้ตกคอนพะเพ็ง หรอื ตาดคอน เป็นน ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตแมน่ ้าโขงตอนล่างน ้าตกมีความสงู      

ประมาณ 12 เมตร มีความสวยงามและยิง่ใหญ่ จนได ้
สมญานามว่า ”ไนแองการ่าแห่งเอเซีย” เป็นแก่งหิน
ขนาดใหญม่หมึาทีก่ัน้ขวางทางเดนิของแมน่ ้าโขงแมน่ ้า  
โขงเมื่อมาถึงบริเวณนี้จะหักตัวลงตามความชันของ 
หนา้ผากลายเป็นธารน ้าตกขนาดมหมึา ในฤดแูลง้น ้าโขง 
จะแตกต่างเป็นสขีาวสะอาดตาน่าชมเป็นอย่างยิง่เสยีง  
ดังของน ้าตกคอนพะเพ็งดังครืนโครมเหมือนน ้าตกนับ
พันสายประสานเสยีงกันดังอยูต่ลอดเวลาเพราะแกง่หนิ  
ขนาดใหญ่ที่เรียงรายขวางกัน้ตลอดแนวล าน ้าโขงที่ดู
เหมอืนแม่น ้าโขงทัง้สายที่ไหลมาแลว้กลายเป็นน ้าตก  
ลดระดับลงดว้ยความแรงของน ้าจ านวนมหาศาลท าให ้
เกดิความสงูต า่ของระดับน ้าในบรเิวณนี้และความเสยีงดังสน่ันของสายน ้าตกซึง่ถ่ังทะลักราวกับจะถลม่ทลายกาง 
หนิอยา่งกราดเกรีย้วทีบ่งัอาจมาขวางทางมใิหไ้หลลอ่งลงอยา่งสะดวกแมน่ ้าโขงมคีวามยาว 4,880 กโิลเมตร ตน้
ก าเนดิอยูท่ีร่าบสงูชงิไห-่ธเิบต มณฑลชงิไหป่ระเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีไหลผา่น 6 ประเทศประกอบดว้ย จนี 
พม่า ลาว ไทย  กัมพู และเวียดนามไหลลงสู่ทะเลจีนใต(้อ่าวตังเกี๋ย)ที่ประเทศเวียดนามเชญิถ่ายภาพตาม
อธัยาศัยจากนัน้เดนิทางกลับ    
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                      เมอืงปากเซ 
ค า่            รับประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร  
ทีพั่ก  Campasak Grand Hotel หรอืเทยีบเทา่  
       อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอื จะเทีย่วชม แสง ส ีเสยีง เมอืงปากเซ ยามราตร ี 
วนัทีส่าม ปากเซ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                          ( B / - / - ) 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) แบบ SNACK BOX 
  สมควรแกเ่วลา น าคณะเอา้ท ์
10.35 น.      เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิโดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่QV223   
12.05 น.      ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพ…..พรอ้มความประทับใจ 
 
หมายเหต ุ เฉพาะกรุป๊เดนิทางวนัที ่23-25 มนีาคม 2561 นดัพบทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ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. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  ชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้สามารถเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้่อนที่บรษัิทฯจะท าการออกต๋ัวโดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทางสามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านั้น หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
 
 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศลาว 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศลาว ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิททัวร์คนืคา่ใชจ้่ายใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ(หากการเดนิทางนัน้ตรงกับ

ชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ํา่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


