
 

 

รหัสทัวร PKM1901817 

ทัวรลาว สบายดีลาวใต 3 วัน 2 คืน (QV) 
เยือนเมืองปากเซ   น้ําตกคอนพะเพ็ง   น้ําตกหลี่ผ ี
ชมมกดกโลก   ปราสาทวัดพู   สะบายดีลาวใต ...มนตสเนหแหงเมืองจําปาสัก 
 

 
 
 

 



 

 

จาก Lao Airlines สายการบินแหงชาติ สปป. ลาว 
*** บินตรงสูสนามบินปากเซ *** 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนตั�งแต ่� ท่านขึ� นไป ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถิ�น(พูดไทยได)้ รอรบัที�สนามบินปากเซ 
2. ค่าบรกิารทวัรไ์ม่รวม ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 800 บาท 

 



 

 

วันแรกของการเดินทาง(1) สนามบินสุวรรณภูมิ - ปากเซ – จําปาสัก – ปราสาทวัดพู                                                            
10.00 น.  …พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 10 

เคานเตอร W 
  สายการบินลาวแอรไลน (QV) 
11.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติ เมืองปากเซ สปป.ลาว โดยสายการบินลาว 
 เที่ยวบินที่ QV 224 (บริการอาหารวางและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
13.20 น. ...เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองปากเซ ประเทศลาว …หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมือง 
  ไกดทองถิ่นรอรับคณะที่สนามบินปากเซ โดยชูป�าย 
 
 
 
 
 ...จากน้ันนําทานเขาสู เมืองปากเซ  เมืองเอกของแขวงจําปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ

เปนอันดับ 3 ของสปป.ลาว ครันยุคจักรวรรษ ฝร่ังเศสต้ังเมืองน้ีเพ่ือคานอํานาจกับ
นครจําปาสัก ซึ่งมีประวัติความเปนมาเกาแกยอนขึ้นไปถึงยุคกอนเขามาตั้งรกราก
ของขอมโบราณ เมืองปากเซเปนเมืองเศรษฐกิจมีความหลากหลายของเชื้อชาติ 
ประเพณีและวัฒนธรรม  นอกจากชาวลาวแลวยังมีชาวจีนและเวียดนามเขามา
อาศัยและตั้งรกรากทํามาหากินจํานวนมาก บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ
เงียบสงบเปนธรรมชาติ ชาวบานมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย น่ังรถชม เมืองปากเซ ผานชม
ตึกเกายุคฝรั่งเศส วังเจาบุญอุม วัดหลวง วัดเกาแกคูบานคูเมืองปากเซ ดานหลัง
วัดติดสะพานที่พึงสรางเสร็จแทนสะพานเหล็กยุค ฝรั่งเศสมีอิทธิพลเหนือดินแดน
แหงน้ี นับวาสะพานสรางใหมน้ีเปนสัญลักษณของลาวยุคใหม 

  ...นําทานออกเดินทางสู เมืองจําปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต เพื่อไปชมมรดกโลก 
ปราสาทวัดพู ซึ่งเปนมรดกโลกอันดับ 2 ของประเทศลาว เปนจุดเริ่มตนของ
อาณาจักรขอมโบราณเปน  ปราสาทขอมแหงแรกและมีการตอเติมสมัย
ตอมาทําเลท่ีตั้งสวยงามมาก เปนศิวลึงคธรรมชาติที ่  โดดเดนบนยอดเขา 
ลิงคบรรบต หรือชาวลาวเรียกวา ภูเกา  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ...จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองปากเซ 
คํ่า    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เรือนแพลานชาง(ม้ือท่ี 1) 
ที่พัก  โรงแรมเอราวัณริเวอรไซด หรือเทียบเทา 
 
วันที่สองของการเดินทาง(2) ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - นํ้าตกหลี่ผี - นํ้าตกคอนพะเพ็ง   
เชา       รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.00 น.       ...ออกเดินทางมุงหนาสูดินแดนตอนใตสุดเกือบถึงชายแดนเขมร ...ถึงทาเรือ

บานนากะสัง ...นั่งเรือลองโขง ลัดเลาะเกาะแกงกลางมหานทีสีทันดร มหา
นครของพญานาค เกาะนอยใหญนับพันเกาะทิวทัศนริมฝم�งสวยงามจับใจ ...ขึ้นฝم�ง
ที่ เกาะดอนเดช ตอดวยการน่ังรถหาแถวไปตามเสนทางรถไฟเกาผานเกาะ ดอน
คอน สู นํ้าตกหลี่ผี หรือ นํ้าตกสัมพะมิตร ที่เกิดจากน้ําที่ไหลถาโถมผานเกาะเนิน
หิน ซึ่งเปนโขดหิน แกงหินอันแข็งแกรง เปนสายน้ําที่ไหลมารวมตัวกันพุงกระโจน
ลงตามซอกหินความกวางกวา 3 กิโลเมตร ชาวบานจะนําเครื่องดักจับปลาภูมิ
ปญญาชาวบานที่เรียกวา หลี่ มาวางดักระหวางซอกหินที่น้ําไหลผานเพื่อดักจับ
ปลาในอดีตชาวบานมาวางหลี่ดักปลาไวในตอนเชา ตกสายบายคลอยกลับมาเก็บ
ปลาบางครั้งก็พบเจอซากศพที่ลอยมาตามน้ําติดกับหลี่ดักปลาจึงเปนที่มาของคํา
วาหลี่ผี 

 
 



 

 

 
 
 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารเที่ยงท่ี รานอาหาร ชมวิว คอนพระเพ็ง (ม้ือท่ี 2) 
...ใชเวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเพื่อเดินทางสู นํ้าตกคอนพะเพ็ง ใหทานไดชมความงามและ

ความยิ่งใหญที่สุดในเอเชียอาคเนยของ น้ําตกคอนพะเพ็ง จนไดสมญานามวา ไน

แองการาแหงเอเชีย 
 ...สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับ เมืองปากเซ 
คํ่า  รับประทานอาหาร ณ รานอาหาร มณีพร(ม้ือท่ี 3) 
ที่พัก  โรงแรมเอราวัณริเวอรไซด หรือเทียบเทา 
 
วันที่สามของการเดินทาง(3) ตักบาตรขาวเหนียว - วัดหลวง - ปากเซ - กรุงเทพฯ   

05.30 น. ...อรุณสวัสด์ิยามเชา... เชิญทุกทานรวมสืบทอดประเพณี
ทําบุญตักบาตรขาวเหนียวแดพระสงฆ ขาวเหนียว
พรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ทานละ100 บาท ไม
รวมอยูในคาบริการทัวร 

06.30น. รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี 5) 
 
 
 



 

 

...จากน้ันนําทานชม วัดหลวง ตั้งอยูริมแมน้ําเซโดน ทางทิศเหนือของตลาดเกา วัดหลวงสรางขึ้น
ในป พ.ศ. 2478 เปนวัดเกาแกและมีความสําคัญในเมืองปากเซ เพราะเปน
สถานที่เก็บอัฐิของราชวงศสายจําปาสัก หลายพระองค รวมทั้งอัฐิของทานกระตาย 
โดนสะโสลิด อดีตนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลฝ�ายอนุรักษนิยม มีลักษณะเปนสถูป
เจดียเรียงรายโดยรอบวัด จุดเดนนาชมอยูที่บานประตูและหนาตางของพระอุโบสถ 
แกะสลักดวยไมลวดลายสวยงาม ถัดมาทางขวาของพระอุโบสถเปนอาคารเกาแก 
ซึ่งใชเปนหอสมุดและสํานักงานของครู สวนดานหลังเปนอาคารไม 2 ชั้น อยูติดกับ
แมน้ําเซโดน ใชเปนโรงเรียนสอนพุทธศาสนาสําหรับพระสงฆ  

...สมควรสงคณะที ่สนามบินนานาชาติเมือง  ปากเซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
09.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV223  
  (บริการอาหารวางและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
 
10.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดย
คํานึงถงึประโยชน ของลูกคาเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ  1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 

 กําหนดวันเดินทาง  ผูใหญพักหองละ 2 
ทาน พักเด่ียว จายเพ่ิม  

03 - 05 พฤษภาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
10 - 12 พฤษภาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
17 - 19 พฤษภาคม 2562        
Long   weekend     11,888.-บาท 

1,700.-บาท 

24 - 26 พฤษภาคม 2562 9,999.-บาท 1,500.-บาท 
31 - 02 มิถุนายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
07 - 09 มิถุนายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
14 - 16 มิถุนายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
21 - 23 มิถุนายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
28 - 30 มิถุนายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
05 - 07 กรกฎาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
12 - 14 กรกฎาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
15 - 17 กรกฎาคม 2562     Long   
weekend     11,888.-บาท 

1,700.-บาท 

19 - 21 กรกฎาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
26 - 28 กรกฎาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
02 - 04 สิงหาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
09 - 11 สิงหาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
16 - 18 สิงหาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
23 - 25 สิงหาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
30 - 01 กันยายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
06 - 08 กันยายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
13 - 15 กันยายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
20 - 22 กันยายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
27 - 28 กันยายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ปากเซ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอรไลน(QV) 
 รถตูปรบัอากาศนําทานทองเที่ยวตลอดรายการ 
 ที่พัก 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ 
 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามที่ระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมการทองเที่ยวประเทศลาว ตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 มัคคุเทศกทองถิ่น พูดภาษาไทย ดูแลทานตลอดการเดินทาง 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม บริษัทไทยประกันภัย 
 

อัตราคาบริการไมรวม  
 อาหารและเครื่องด่ืม และ คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกรายการ   
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหักภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 ธรรมเนียมวีซา สําหรับลูกคาตางชาติ ท่ีไมใชคนไทย 
 ขาวเหนียวพรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ทานละ 100 บาท 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 800 บาท 

 
หมายเหตุ  
1. อัตราคาบริการเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได และ/หรือ ขอคืนเงินคาทัวร คาจองทัวร 
2. กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 8 ทานขึ้นไป /ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

และมีไกดทองถิ่นรอรับที่สนามบินปากเซ กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได บริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบรกิาร เน่ืองจาก คาภาษี เซอรชารทน้ํามันสาย
การบินปรบัขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน  

4. กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทฯกอน
ทําการจอง มิฉะน้ันบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น  



 

 

5. สายการบินมีนโยบายใน จํากัดน้ําหนักทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  กรณีนํ้าหนักกระเป�าเกิน 
20 กิโลกรัม ทานตองชําระคาน้ําหนักสวนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบิน
เรียกเก็บ 

 
6. เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ทีเ่หลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 

6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกนัอยางนอย 2 หนา  
 
เงื่อนไขการจองทัวร   
- การจองทัวร ชําระทานละ 2,000 บาท พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุการใชงาน
ไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกันอยางนอย 2 หนา 
- คาทัวรที่เหลือ ชําระกอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทาน
งดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เน่ืองจากรายการทัวรแบบเหมาเหมา
จาย 
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 8 ทาน 
2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระ
คาบรกิาร ท้ังน้ีเพื่อเปนประโยชนแกตวัทานและสมาชิกเอง และเมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจา
หรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ในบริษัท ฯ กําหนด 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรมได 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขับรถในลาว จํากัดความเร็ว ไมเกิน 60-80 กมตอช่ัวโมง (แลวแตพื้นท่ี) 
13. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 



 

 

14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยูเหนือการควบคุมของ
เจาหนาท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ 
ฯลฯซึ่งอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่กําหนด และ/หรือตารางเวลาบิน
ของสายการบินที่ใชในเท่ียวบินน้ันๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาท่ีกําหนด โดยคาใชจาย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชาจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทาง
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม
ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิก
เปนสําคัญ 


