
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

น.       ถึง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ชม พระอาทติย์ขึน้ก่อนใครในสยาม บริเวณ วดัถํา้คูหาสวรรค์  05.30 
                     จุดชมววิสองฝ่ังโขงไทย-ลาวท่ีสวยงาม แสงสีทองกระทบกบัแม่นํ้าสองสายท่ีบรรจบกนั โขงสีปูน                     
                      มูลสีคราม สวยประทบัใจยิง่ จากนั้นไป อุทยานแห่งชาตผิาแต้ม  สถานท่ีทุกคนตอ้งมาถึง ธรรมชาติ 
                     ท่ีสร้างสรรคค์วามงามไวอ้ยา่งวิจิตรร่องแม่นํ้าโขงไหลผา่นแบ่งสองฝ่ังไทย-ลาวดว้ยหนา้ผาสูงชนั 
                      เป็นทางยาว กลุ่มคนยคุก่อนประวติัศาสตร์ วาดลวดลายเขียนภาพสีเรียงรายไปตามหนา้ผายาวท่ีสุด 

                        ในประเทศไทยประกอบกบัสายลมช่วยกนัตกแต่งหินทรายใหเ้ป็น เสาเฉลยีง หอคอยประดบัประดา 
                        ถึงด่านพรมแดนช่องเมก็ผา่นพิธีการท่องเท่ียวไทยเขา้สู่ลาวท่ีด่านวงัเต่า มุ่งหนา้สู่ เมืองจําปาสัก 
บ่าย               ชมมรดกโลก ปราสาทวดัพ ูจุดเร่ิมตน้ของอาณาจกัรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก 

                      ตน้แบบของเขาพระวหิาร ทาํเลท่ีตั้งสวยงามมากเชิงเขา ลงิคบรรบต มียอด 9 ยอด ยอดสูงสุดเป็น 

                      ศิวลึงคธ์รรมชาติหรือศยมัภูวลงค โดดเด่นบนยอดเขา ตาํนานจีนเรียก ภัทเรศวร  
 เยน็              ขา้ม สะพานมิตรภาพลาว-ญืปุ่่น ขา้มแม่นํ้าโขงในประเทศลาวสู่ เมืองปากเซ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ 
                      ส่ีแขวงภาคใตล้าว นัง่รถชมผา่นตึกเก่าฝร่ังเศส วงัเจา้บุญอุม้ วดัหลวงวดัเก่าแก่คู่นครจาํปาสกั  
                      ดา้นหลงัวดัติดสะพานเหลก็ฝร่ังเศส ขา้ม แม่นํา้เซโดน ภาพตะวนัตกดินท่ี สบเซ สวยงามมาก 

                                                                                                                                             
 
                             

  

ทอ่ง..จาํปาสกั ลาว KL3.4 

ไปรถ-กลบัรถ 3 วนั 2 คืน 

บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 
โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

วนัแรก  : อบุลราชธานี - จําปาสกั -  ปราสาทวดัพ ู

วนัท่ีสอง  :  น้ําตกหล่ีผี - น้ําตกคอนพระเพ็ง 

เชา้                นัง่เรือล่องโขงลดัเลาะเกาะแก่งของ มหานทสีีทนัดร เข่ือนธรรมชาติยาวท่ีสุดในโลกความยาว 
                      11 กิโลเมตร กั้นแม่นํ้าโขงส่วนกวา้งสุด 16 กิโลเมตรยาว 35 กิโลเมตรท่ีเกิดเกาะนบัหม่ืนเกาะ 
                      เกาะท่ีมีคนอยูมี่ 4,000 เกาะจึงมีเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ส่ีพนัดอน 
                      ชม นํา้ตกหลีผ่ ีสายนํ้าพุง่กระโจนลงตามซอกหินกวา้งกวา่ 3 กิโลเมตรติดชายแดนประเทศเขมร 
                      เป็นสถานท่ีชาวต่างชาตินิยมท่องเท่ียวมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของลาวภาคใต ้ระหวา่งทางจะมีส่ิงปลูก 
                      สร้างของฝร่ังเศส รถไฟไอนํ้าแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศลาว 
                     ชม นํา้ตกคอนพระเพง็ นํ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย ์สมัผสัสายนํ้าท่ีโยนตวัสู่ความต่างระดบั                     
                      เบ้ืองล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนไดส้มญานามวา่ ไนแองการ่าแห่งเอเชีย 
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เยน็              ร่วมงานเลีย้ง ดนตรีคาราโอเกะให ้พร้อมชมการแสดงคณะนาฏศิลป์ของลาว เต้นบาสโลบ                           
                     รําวงสาละวนัโดยทางลาวจะฝึกเตน้จงัหวะบาสโลบซ่ึงเป็นจงัหวะประจาํชาติลาวให ้
 
 

  

บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 
โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

วนัท่ีสาม   :  อทุยานบาเจียง - น้ําตกตาดเยอืง - น้ําตกตาดฟาน 

 
เชา้                ถึง อุทยานบาเจียง เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ นํา้ตกผาส้วมชมแท่งหินธรรมชาติ 

                    วางตั้งเป็นแนวฝาผนงัคลา้ยฝีมือของมนุษย ์นํา้ตกบักแงวท่ีซ่อนตวัอยูก่ลางป่าใกลก้นั แลว้แวะ 
                     หมู่บ้านชนเผ่าจําลอง ท่ีจดัสร้างแสดงไว ้

                      ไปเมืองปากซองชม นํา้ตกตาดเยอืง สายนํ้าจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหนา้ผาสูงชนั ลดหลัน่ 
                     ประดบัดว้ยกลว้ยไมป่้าหอ้ยระยา้เกาะตามหนา้ผา สวยงามมาก                                                                             

                      ชมนํา้ตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กวา่ 120 เมตร 
          ระทึกใจกบัความงามท่ีไดเ้พยีงยนืมอง ยากจะหาท่ีใดเปรียบของ นํา้ตกตาดฟาน                                     

 บ่าย               แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของส่ีแขวงภาคใตล้าว มีสินคา้พื้นบา้นจาํหน่าย 
                       เดินทางกลบั  ถึง ด่านช่องเม็ก ซ้ือของฝาก สินค้าอนิโดจีน สินค้าปลอดภาษี กลบั ถึงท่ีหมายโดย 
                      สวสัดิภาพ 
 
 
 
 

                                                 

                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:phairot@kl-tour.com


บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 
โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

 
 
 

 
 
 

อตัราค่าบรกิาร   รับ-ส่ง อ.เมืองอุบลราชธานี 
 

 
อตัราน้ีรวม           ค่าทาํหนงัสือผา่นแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการขา้มพรมแดนไทย – ลาว 
                     ค่ารถยนตน์าํเท่ียวตลอดรายการ 
                     ค่าอาหาร  จาํนวน  8  ม้ือ 
                     ค่าท่ีพกั 2  คืน (พกัหอ้งละ 2 คน) 
                              ค่ามคัคุเทศกล์าว ค่าเขา้ชมสถานท่ี และพนกังานบริการ 

                               บริการของวา่งมาตรฐานเขยลาว และ หมวก 
           บริการเสริมพิเศษ การแสดงศิลปะลาว /  คาราโอเกะ 
                             ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อตัราน้ีไม่รวม   ค่า VAT  
                               ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
เตรยีมเดินทาง     บญัช่ือรายช่ือ/ช่ือ-นามสกลุ พร้อมหมายเลขบตัรประชาชน 13 หลกั (ไม่ตอ้งมีรูปถ่าย) 

                                  เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี ใชส้าํเนาทะเบียนบา้น พร้อมรูปถ่าย 2 รูป 
                                  เงินมดัจาํล่วงหนา้ 20% โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์ แกว้วงษา 
                                      ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี  361-239008-7 

 
 

จาํนวน 7 - 9 ท่าน 14 - 18ท่าน 21 - 27 ท่าน 35 ท่านข้ึนไป
5,700 5,600 5,300 5,100 โรงแรมจาํปาสกัแกรนด ์

เอราวณั, จาํปาพาเลด(ตึกเก่า) 
โรงแรมจาํปาพาเลด(ตึกใหม่) 5,300 5,200 5,000 4,700 

แสงอรุณ, ปากเซโฮเตล็ 
โรงแรมระดบัมาตรฐาน 4,900 4,700 4,600 4,500 

แอร์, ทีวี, นํ้าอุ่น 
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