[LAO-1] : ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจาปาสั ก ปราสาทหินวัดพู นา้ ตกคอนพะเพ็ง
ล่ องแม่ นา้ โขง แก่ งหลีผ่ ี นา้ ตกตาดฟาน ไร่ ชา นา้ ตกตาดผาส้ วม อุบลราชธานี
(พักโรงแรมจำปำสักแกรนด์ หรื อ จำปำสักพำเลซ 2 คืน)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยว เยี่ยมชมบ้ ำนพี่-เมืองน้ อง ดินแดนแห่งธรรมชำติของประเทศลำวที่
เมืองปำกเซ นครจำปำสัก ชมควำมยิ่งใหญ่และอลังกำรของ น ้ำตกคอนพะเพ็ง และ น ้ำตกตำดผำส้ วม อันสวยงำม ชม
ปรำสำทหินสมัยขอมโบรำณ ศิลปะแบบบำปวน ซึง่ สร้ ำงก่อนนครวัดที่ ปรำสำทหินวัดพู โดยทีมงำนมัคคุเทศก์ที่ชำนำญ
งำน ที่พกั ระดับมำตรฐำน และบริกำรอำหำรแบบเมืองไทยครับ

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สำนักงำนโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณมำร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com

• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 12 - 16 เมษำยน 2561 (รำคำท่ำนละ 7,995.-บำท)
• วันที่ 10 – 14 สิงหำคม 2561 (รำคำท่ำนละ 7,995.-บำท)
• วันที่ 20 – 23 ตุลำคม 2561 (รำคำท่ำนละ 7,995.-บำท)

วันแรก : กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
19.00 น.

19.30 น.

พร้ อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรี ดนู ังต์ ) นัดกันบริเวณสะพำนลอย (สะพำนลอยแรกที่เข้ ำทำงถนน
พระรำม 4) รถโค้ ชจอดเลยบริเวณสะพำนลอย เข้ ำทำงฝั่ งถนนพระรำม 4 ประมำณ 300 เมตร เจ้ ำหน้ ำที่
คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวก (สำหรับกรุ๊ปหมูค่ ณะ ท่ำนสำมำรถกำหนดจุดขึ ้นรถได้ ครับ)
นำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ ชปรับอำกำศ 2 ชัน้ สู่ จ.อุบลรำชธำนี บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่ มบนรถ
(สำหรับท่ำนที่อยูย่ ่ำนรังสิต ท่ำนสำมำรถขึ ้นรถที่ปั๊มเชลล์รังสิต ฝั่ งขำออก เลยโลตัสรังสิตไปประมำณ
300 เมตร เวลำประมำณ 20.30 น.)

วันทีส่ อง : อุบลราชธานี ช่ องเม็ก ปากเซ นครจาปาสั ก ปราสาทหินวัดพู
06.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

อรุณสวัสดิท์ ี่ตวั เมืองอุบลฯ บริ กำรอำหำรเช้ ำที่โรงแรมอุบลฯ (มื ้อที่ 1) หลังอำหำรออกเดินทำงสู่ดำ่ น
ต.ม.ไทย-ลำวที่ ช่ องเม็ก ตรวจเอกสำรผ่ำนแดน เดินทำงสู่ เมืองโพนทอง แขวงนครจำปำสัก ข้ ำม
สะพำนแขวน - แม่น ้ำโขงสู่ เมืองปำกเซ (ระยะทำงประมำณ 42 กม.) นำท่ำนเข้ ำที่พกั พักผ่อนกันตำม
สบำย (พักโรงแรม ห้ องแอร์ ทีวี น ้ำอุน่ ห้ องละ 2 ท่ำน)
บริกำรอำหำรกลำงวันที่ร้ำนอำหำรริมแม่น ้ำโขง (มื ้อที่ 2) หลังอำหำรออกเดินทำงสู่ นครจาปาสัก ไป
ชม ปราสาทหินวัดพู ชมสถำปั ตยกรรมโบรำณอันยิ่งใหญ่สมัยโคปุระของขอมโบรำณอำยุก่อนนครวัด
เป็ นศิลปะแบบบำปวน (มรดกโลกแห่งลำวใต้ ) สมควรแก่เวลำนำท่ำนเยี่ยมชมวิถีชีวิตริ มแม่น ้ำโขงของ
ชำวจำปำสัก และนำท่ำนเที่ยวชม ตลาดปากเซ ในตอนเย็นและนำท่ำนชมพระอำทิตย์ลบั ฟ้ำอัน
สวยงำมริมแม่น ้ำเซโดนกับแม่น ้ำโขง
บริกำรอำหำรเย็นที่ห้องอำหำรริมแม่น ้ำโขง (มื ้อที่ 3) หลังอำหำรพักผ่อนหรื อท่องรำตรี เมื องปำกเซกัน
ตำมสบำย...

วันทีส่ าม : นา้ ตกคอนพะเพ็ง ล่องเรือแม่ นา้ โขง บ้ านดอนคอน แก่งหลีผ่ ี (มหานทีสีพนั ดอน)
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริกำรอำหำรเช้ ำที่โรงแรม (มื ้อที่ 4) หลังอำหำรออกเดินทำงสู่ นา้ ตกคอนพะเพ็ง (ระยะทำงประมำณ
150 กม.) ชมวิถีชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องชำวลำวในชนบทระหว่ำงเส้ นทำงไปน ้ำตกคอนพะเพ็ง ชมมหำนที
อันยิ่งใหญ่กลำงแม่น ้ำโขง สมญำนำม แองการ่ าแห่ งเอเชีย พักผ่อน ถ่ำยรูปกันตำมสบำย
บริกำรอำหำรกลำงวันที่ร้ำนอำหำรที่น ้ำตกคอนพะเพ็ง (มื ้อที่ 5) หลังอำหำรออกเดินทำงสู่ บ้ านนา
กะสัง นำท่ำนลงเรื อลำใหญ่ ล่องเรื อลัดเลำะตำมแก่งแม่น ้ำโขงสู่ บ้ ำนดอนคอน จำกนันนั
้ ง่ รถสองแถว
ท้ องถิ่นสู่ แก่ งหลี่ผี ผ่ำนหมู่บ้ำนชุมชนริมแม่น ้ำโขง ชม หัวรถจักรโบรำณ และ สะพำนรถไฟ
ประวัติศำสตร์ ร่องรอยแห่งอำณำนิคมฝรั่งเศสและชมทัศนียภำพอันสวยงำมของแก่งหลี่ผี (แก่งกลำง
แม่น ้ำโขง) สมญำนำม มหำนทีสี่พนั ดอน สมควรแก่เวลำเดินทำงกลับที่พกั พักผ่อนกันตำมสบำย
บริกำรอำหำรเย็น (มื ้อที่ 6) หลังอำหำรพักผ่อนกันตำมสบำย....

วันทีส่ ี่ : นา้ ตกตาดฟาน นา้ ตกตาดผาส้ วม หมู่บ้านชนเผ่ า ช่ องเม็ก ช้ อปปิ้ ง กรุงเทพฯ
06.30 น.

12.00 น.

18.00 น.

บริกำรอำหำรเช้ ำที่โรงแรม (มื ้อที่ 7) หลังอำหำรนำท่ำนช้ อปปิ ง้ ของฝำกที่ ตลาดดาวเรือง (ตลำดเช้ ำ
เมืองปำกเซ) อำทิ เครื่ องเงิน ผ้ ำทอ ผ้ ำไหม งำนฝี มือ และสินค้ ำพื ้นเมืองนำนำชนิด จำกนันออกเดิ
้
นทำง
สู่ นา้ ตกตาดฟาน แวะชม ไร่ชำ กำแฟระหว่ำงทำง ชมดินแดนแห่งที่รำบสูงโบลิเวนแห่งลำวใต้ ชม
น ้ำตกอันสวยงำมของ น ้ำตกตำดฟำน (ระยะทำงประมำณ 35 กม.) จำกนันออกเดิ
้
นทำงสู่ นา้ ตกตาด
ผาส้ วม
บริกำรอำหำรกลำงวันที่ร้ำนอำหำรน ้ำตกตำดผำส้ วม (มื ้อที่ 8) หลังอำหำรนำท่ำนชมควำมสวยงำมของ
นา้ ตกตาดผาส้ วม และ นา้ ตกหมากแฮว จำกนันน
้ ำท่ำนเที่ยวชม หมู่บ้ำนชนเผ่ำลำวสูง พักผ่อน
ถ่ำยรูปกันตำมสบำย ออกเดินทำงกลับสู่ ช่ องเม็ก ตรวจเอกสำรผ่ำนแดน พร้ อมซื ้อของฝำกกลับบ้ ำน
อำทิ เหล้ ำ ไวน์ ผ้ ำทอ ผ้ ำไหม และสินค้ ำปลอดภำษีนำนำชนิดที่ ตลำดช่องเม็ก สมควรแก่เวลำนำท่ำน
เดินทำงสู่ จ.อุบลรำชธำนี แวะซื ้อของฝำกจำกเมืองอุบลฯ อำทิ หมูยอ ปลำส้ ม แหนม
บริกำรอำหำรเย็นที่ภตั ตำคำรในเมืองอุบลรำชธำนี (มื ้อที่ 9) หลังอำหำรเดินทำงกลับกรุงเทพฯ

วันทีห่ ้ า : กรุงเทพฯ
04.00 น.

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพทุกท่ำน

• อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
ท่านละ 7,900.-บาท
ท่านละ 7,900.-บาท
ท่านละ 7,500.-บาท
ท่านละ 6,500.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 200.-บาท
• กรุ๊ปเหมำหมู่คณะ 8-9 ท่ำน (เที่ยวแบบ PRIVATE เดินทำงโดยรถตู้ปรับอำกำศรุ่นใหม่หลังคำสูง) รำคำท่ำนละ 9,500.บำท เดินทำงได้ ทกุ วัน (มีไกด์นำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง)
• ที่พกั ที่ประเทศลำว : พักโรงแรมจำปำสักพำเลซ หรื อ จำปำสักแกรนด์ 2 คืน
• ค่ าบริการนีร้ วม
• ค่ำรถโค้ ชปรับอำกำศ 2 ชันน
้ ำเที่ยว
• ค่ำที่พกั 2 คืน (พักห้ องละ 2 ท่ำน แอร์ ทีวี น ้ำอุน่ )
• ค่ำอำหำรทุกมื ้อพร้ อมอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ม
• ค่ำธรรมเนียมเข้ ำประเทศลำว
• ค่ำธรรมเนียมเข้ ำชมสถำนที่ตำ่ งๆ
• ค่ำประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ำรักษำ 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บำท (ผู้เดินทำงสำรองจ่ำยไปก่อนตำมเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
• มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง
• ค่ าบริการไม่ รวม
• ค่ำวีซำ่ ของชำวต่ำงชำติ (30-40 USD.) แนะนำให้ ไปทำที่สถำนฑูตลำว+รูปถ่ำย 2 รูปครับ
• ค่ำทิปไกด์ลำว (200.-บำท)
• ค่ำทิปไกด์ไทย (ตรงนี ้ตำมควำมพึงพอใจ...ตำมอัธยำศัยครับ)

• การสารองที่น่ ัง
1.แจ้ งชื่อ นำมสกุล, อำยุ เบอร์ โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยกำรเดินทำง
2.วำงมัดจำท่ำนละ 2,000.-บำท โดยผ่ำนบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 15 วัน พร้ อมแฟกซ์ใบโอน
เงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• เอกสารเดินทาง
1.ผู้ใหญ่ใช้ หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน, เด็กใช้ สำเนำสูติบตั ร 1 ชุด + รูปถ่ำย 2 รูป
2.ส่งเอกสำรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วัน
• หมายเลขบัญชี
1.ธนำคำรกรุงไทย สำขำเดอะพรอมำนำด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนำคำรยูโอบี สำขำอโศมนตรี บัญชีกระแสรำยวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนำคำรทหำรไทย สำขำรำมอินทรำ กม.8 บัญชีกระแสรำยวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนำคำรกสิกรไทย สำขำแฟชัน่ ไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นำยพรชนก ศักดิธ์ ำนี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทำง 30 วัน บริ ษัทคืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภำยใน 20 วันก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯจะหักค่ำใช้ จ่ำยตำมควำมเป็ นจริงครับ
• เล็กน้ อยก่ อนเที่ยวลาวใต้
1.โปรแกรมทัวร์ ลำวใต้ เดี๋ยวนี ้ค่อนข้ ำงสบำยครับ เรื่ องภำษำก็สื่อกันรู้เรื่ อง
2.กำรท่องเที่ยวลำวใต้ ท่ำนสำมำรถแต่งตัวแบบตำมสบำยได้ เลย ไม่มีกฎระเบียบข้ อบังคับครับ
3.กำรเที่ยวลำวใต้ เป็ นทัวร์ กึ่งธรรมชำติและวัฒนธรรม รับประกันควำมปลอดภัยครับ
4.ช่วงเดือนกันยำยน-กุมภำพันธ์ เป็ นช่วงที่อำกำศกำลังสบำย ไม่หนำวและไม่ร้อนครับ
5.เส้ นทำงท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็ นถนนลำดยำงรถบัส 2 ชันจำกเมื
้
องไทยวิ่งเข้ ำไปได้ สบำยมำก
6.ที่พกั : โรงแรมระดับมำตรฐำนระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น ้ำอุน่ เคเบิ ้ลทีวี
7.สำหรับท่ำนที่ติดหนัง ติดละครหลังข่ำว โรงแรมที่ลำวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อำหำรกำรกิน : ก็เป็ นอำหำรแบบไทยปนลำว โดยจะเน้ นจำพวกปลำเยอะหน่อยครับ
9.กำรใช้ จำ่ ยในประเทศลำว ใช้ เงินบำทไทยได้ เลยครับ ทุกที่รับหมด....

