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1) เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561            กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
หลังอาหารเดินทางสู่อ าเภอปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหาร
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นเสน้ทางล าเลียงเสบียงและอาวุธข้ามแม่น้ าปายเข้าไปยังประเทศพม่า ปัจจุบันเป็นสถานที ่

 05.00 น.  สมาชิกพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ประตู 1 (น าบัตรประชาชนตดิตัวไปด้วย) 
 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

07.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์  WE 20  
08.10 น. ถึงสนามบินอุบลราชธาน ีเปลีย่นพาหนะเป็นรถตู้ปรบัอากาศ 
อาหารเช้าที่ ... อุบลราชธาน ี
หลังอาหารเดินทางสู่ อ าเภอโพธิ์ไทร น าท่านล่องเรือชมความงามของ แก่งสามพันโบก ที่เป็นแก่งหินใตล้ าน้ าโขง ซึ่งจะ 
ปรากฏให้เห็นความอัศจรรย์ในช่วงหน้าแล้งเม่ือระดับน้ าลดลง เกาะ แก่ง รูปร่างแปลกตาน่าชม ชวนให้จนิตนาการ 
อาหารกลางวันที่ .... 

 เดินทางสู่อ าเภอเขมราฐชุมชนโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานคู่กับล าน้ าโขง ชมวัดเก่าเล่าต านานเมืองซึ่งวัดส่วนใหญ่ 
จะตั้งอยู่ใกล้ๆกันบริเวณถนนกงพะเนียง ชมบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ าโขง และบ้านเรือนโบราณบนถนนสายวัฒนธรรม 
ที่ปัจจุบนัปรบัเปลี่ยนเปน็ร้านคา้ ร้านอาหาร ที่พักโฮมสเตย์ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น  บ้านขุนภูรปีระศาสนบ์้านไม ้
อายุร่วมร้อยปี โรงแรมสุขสงวนโรงแรมแห่งแรกของอ าเภอเขมราฐ ฯลฯ  
อาหารค่ า...ริมแม่น้ าโขงชมพระอาทิตย์ตกที่สุดเขตแดนตะวันออก สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

 ที่พัก โรงแรมสุนีย์แกรนด ์
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2)  อาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม  2561         อุบลราชธานี – ปากเซ 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่ ด่านช่องเม็ก-วังเต่า เปิดประตูสู่เมืองลาวตอนใต้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ขณะรอตรวจ
เอกสารผ่านแดนสมาชิกสามารถเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ ดา่นช่องเม็ก และสปป.ลาวหรือจับจ่ายซื้อสนิค้าปลอดภาษีที่ 
Duty Free Shop ของฝั่งลาวตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองปากเซ 
อาหารกลางวันที่ … ร้านมณีพร 
หลังอาหารเดินทางไปชม ปราสาทหินวัดพู หรือทีน่ักโบราณคดีลาวเรียกว่า นครเสดถาปุระ เป็นปราสาทศิลปะขอมยุค
ก่อนนครวัดอายุกว่า 1,000 ป ีสร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายรัชกาลด้วยกัน ตั้งอยู่ ณ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต น าชมร่องรอย
อารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหนิรูปพระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร และปัจจุบนั
ปราสาทวัดพูได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ
แห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว เม่ือปี พ.ศ. 2545 ชื่นชมความสวยงามของโบราณสถาน จากนั้นเดินทางสู่ วัดภูส่าเหล้า  เป็นวัดที่
อยู่บนยอดเขาสูงถ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นเมืองปากเซได้ทั้งเมือง บริเวณวัดยังมีพระพุทธรปูนับร้อยองค์และมี
วิวทิวทัศนท์ี่สวยงามเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งามยิ่งนัก 
อาหารค่ าที่ ... 
ที่พัก โรงแรมจ าปาสักแกรนด์ 
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3) จันทร์ที่ 31 ธันวาคม  2561     คอนพะเพ็ง – ปากซอง 
อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
หลังอาหารเดินทางสู่ น้ าตกคอนพะเพ็ง น าท่านพักผ่อนและเพลิดเพลินกับธรรมชาติของน้ าตกที่ได้รับสมญานามว่า  
ไนแองการ่าแห่งเอเซีย  ความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ าตกธรรมชาตินี้เกิดจากการลดระดับของกระแสน้ าที่เชี่ยวกราก
กลางล าน้ าโขงซึ่งเป็นเพียงจุดเดียวของแม่น้ าโขงที่มีความยาวถึง 6,000 กม. ที่เรือชนิดใดๆ ก็ไม่สามารถแล่นผ่านได้ 
เจ้ามหาชีวิตสุริยะวงสา เคยตรัสว่า “แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็ง นั้นเปรียบเสมือนก าแพงเมืองต่อต้านข้าศึกของแผ่นดิน”   
อาหารกลางวันที่ ....คอนพะเพง็ 
น าท่านชมวิวมหานทีศรีพันดอนบนวิวสูง ณ วัดภูกิ่งแก้วกองมณี และท าบุญพระเจ้าใหญ่องค์แสนเนื่องในโอกาสส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางสู ่ เมืองปากซอง ที่ราบสูงบอละเวนสัมผัสอากาศหนาวในยามค่ าคืนเนื่องด้วย
เมืองนี้จะตั้งอยู่บนพื้นที่สูงท าให้มีอากาศที่เย็นสบายเกือบทั้งปี 
อาหารค่ าที่ โรงแรม 
ที่พัก.. โรงแรมปากซองแดนงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) อังคารที่ 1 มกราคม  2562         ปากซอง – อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ ไร่เบียร์ช้าง น าท่านชมไร่ชาซึ่งมีพืน้ที่กว้างไกลสุดสายตา พร้อมจิบกาแฟสูดอากาศบริสุทธิ์..ชิลล์ๆ  
จากนั้นชม น้ าตกตาดเยือง เป็นน้ าตกขนาดกลางที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองปากซอง ค าว่าเยืองแปลว่าเลียงผา 
สามารถเดินลงไปชมด้านล่างได้  จากนั้นไปชม น้ าตกตาดฟาน มีลักษณะเป็นน้ าตกสองสายที่ไหลมาบรรจบตรงบริเวณ 
ปากปล่องภูเขาไฟ ปัจจุบนับริเวณน้ าตกแห่งนี้ได้จัดกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ส าหรับท่านทีช่ื่นชอบ 
ความตื่นเต้นนอกจากการมาชมน้ าตกอีกด้วย  
อาหารกลางวันที่ ..ภัตตาคารเดลต้า  
หลังอาหารเดินทางสู่ด่านชายแดนไทย – ลาว น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง แล้วเดินทางต่อสู่อ าเภอเมือง
อุบลราชธาน ีเลือกซื้อของฝาก อาทิ หมูยอ หมูกระจก แหนม เส้นก๋วยจั๊บญวน เป็นตน้ 
อาหารค่ าที่ ....... 



เขมราฐ ลาวใต้  |  4 

หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี ตรวจเช็คสัมภาระก่อนท าการเช็คอิน 
19.40 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 29  
20.45 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ก่อนเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
    
อัตราค่าบริการไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (รับจ านวนเพียง 12 ท่าน / 2 รถตู้) 

 

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  14,500.- บาท 

@ พักเดี่ยว  เพ่ิม    3,500.- บาท 
 

***  ราคาต๋ัวสายการบินไทยสมายล์ (น้ าหนักกระเป๋า 20 กก. / ท่าน) ราคา 7,500 – 8,500 โดยประมาณ ) 
***  แลกไมล์ได้ ( 15,000 – 17,500 ไมล์ / 1 ท่าน) คิดค่าบริการตามจริง 

  

อัตรานี้รวม       1.  รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
          2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
           3.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
          4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
          5.  ทุนประกันอุบัติเหตุอายุ 6 เดือน – 75 ปี ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
               -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
                 -  ผู้เอาประกันภัย อายุ 76 ปีขึ้นไป ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

         6.  มัคคุเทศก์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
           

อัตรานี้ไม่รวม  1.  ค่าตั๋วสายการบินไทยสมายด์ ไป-กลับ กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ – อุบลราชธาน ี
2.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ  

    3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

การยกเลิก   1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2561 หักค่าบริการ 50 % 

    2. ยกเลิกในวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน หักค่าบริการ 100 % 
 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

