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สงกรานตม์ว่นซืน่                                
อบุลราชธาน ีลาวใต ้ปากเซ 3วนั 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ Thai Lion Air (SL) 
 

Tour Code : TMUBPSL19041300 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

วนัท่ีเดินทาง   13 – 15 เมษายน 2562  13,999.- เหลือ 13,599- 

เดินทางโดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์(SL)  
พกั โรงแรม เอราวณัริเวอรไ์ซต ์ระดบั 4 ดาว 2 คืน 

 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                                 วันเสาร ์ที ่13 เมษายน 2562                                                            
ดอนเมอืง-อุบลราชธาน-ีพระธาตหุนองบวั-ดา่นชอ่งเม็ก- ปากเซ-น ้าตกผาตาดสว้ม-น ้าตกตาดเยอืง-ตาดฟาน 

05.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชัน้ 3 ทางเขา้ประตูที1่1-12 เคาน์เตอรส์าย
การบนิไทยไลออ้นแอร์ สังเกตป้ายตอ้นรับ “แตงโมทัวร”์ มัคคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ทีส่ง่กรุ๊ป คอยตอ้นรับ
ทา่นทีห่นา้ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ และอ านวยความสะดวกเรือ่งบัตรโดยสารทีน่ั่งและโหลดสมัภาระ  

07.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จังหวดัอุบลราชธานี โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่SL620 
(สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ 15 กก. และถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กก.) 

08.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุบลราชธานี  ทุกท่านรับกระเป๋าสมัภาระจากสายพาน จากนัน้มัคคุเทศกน์ าท่านสู่

ประตทูางออก เพือ่เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถบัสปรับอากาศ จ านวน 45 ทีน่ั่ง  ทีน่ั่งเรียงตามบุ๊คก ิง้ทีจ่อง
เขา้มา เจา้หนา้ทีไ่กดแ์ละสต๊าฟอ านวยความสะดวก ระหว่างการเดนิทาง บรกิารอาหารกล่อง (1) ขา้ว

เหนียวหมู/ไก ่ทอดทา่นละ 1 ชดุ ใหท้า่นไดอ้ิม่อร่อยกบัมือ้เชา้บรกิารพรอ้มน ้าดืม่  
09.20 น. น าคณะเขา้กราบไหว ้พระธาตหุนองบัว หรอื พระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิ ์เป็นสถาปัตยกรรมทีส่รา้งข ึน้เพื่อ
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เป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ.2500 โดยไดจ้ าลองแบบมาจากเจดยีท์ี ่
พุทธคยา ประเทศอนิเดยี นับเป็นวัดเดยีวในภาคอสีานทีม่เีจดยีแ์บบนี้ 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ต.ม.ดา่นชอ่งเม็ก ตรวจเอกสารกอ่นขา้มไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว เจา้หนา้ทีอ่ านวย
ความสะดวกในการท าเอกสารผ่านแดน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองปากเซ ผ่านบา้นเรือนชนบทวถิี

ชวีติชางลาว 23 ขา้งทาง ชมทศันียภาพแม่น ้าโขงและสะพาน ลาว ญีปุ่่ น เชือ่มต่อระหว่างเมืองโพนทอง 
และเมอืงปากเซ แขวงจ าปาสกั เพือ่ไปยังน ้าตกตาดผาสว้มเมอืงบางเจยีง 

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั(2) ทีร่า้นอาหารหว้ยจ าปี 

13.30 น. หลงัรับประทานอาหารเสร็จชมตน้ต านานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ทา้วบาเจยีงโศกนาฎกรรมรักสาม
เศรา้ของสาวลาวลุม่ หนุ่มลาวเทงิ และเศรษฐจี าปาสกั อันเป็นทีม่าของชือ่ ภูบาเจียง ภูมะโรง ภูสาเหลา้ 
ตาดผาสว้ม 

14.30 น. น าท่านออกเดนิทางตามเสน้ทางหมายเลข 16 สูท่ีร่าบสูงเมืองปากซอง ไปยัง น ้าตกตาดเยือง ทีอุ่ดม
สมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิและเดนิทางต่อไปยัง น ้าตกตาดฟาน ชมวามงามของน ้าตกคู่แฝดที่

ไหลมาจาก ภเูขาเทวดา 2 แห่ง ตกมารวมกนัในแอ่ง ซึง่น ้าตกมคีวามสงูถงึ 120 เมตร 
17.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืง ปากเซ ชมทวิทศัยามเย็นในตวัเมอืงและรมิแม่น ้าโขง  
18.00 น. บรกิารอาหารค า่(3) ทีร่า้นอาหารเดลตา้ 

19.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เอราวัณรเิวอรไ์ซต ์ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
ทีพ่ัก โรงแรม เอราวัณรเิวอรไ์ซต ์ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่องของการเดนิทาง                                                                           วันอาทติย ์ที ่14 เมษายน 2562                                                  
ปากเซ-มหานทสีทีนัดอน-น ้าตกคอนพะเพ็ง-ตลาดดาวเรอืง-พธิบีายศรสีูข่วัญ-ปารต์ีบ้ัดสโลบ 
07.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(4) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. เดนิทางสู ่มหานทสีทีนัดอน 
10.30 น. เดนิทางถงึ มหานทีสทีันดอน น่ังเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสทีันดร มหานครของ

พญานาค เกาะนอ้ยใหญ่นับหมืน่เกาะทวิทศันร์มิฝ่ังสวยงามจับใจชม น ้าตกหลผี ีสายน ้าหลายพันสาย พุ่ง
กระโจนลงตามซอกหนิกวา้งกว่า 3 กโิลเมตร มีส ิง่ปลูกสรา้งฝรั่งเศส รถไฟไอน ้า วัดและเจดยีข์อง พระ
ยาคขูีห้อม อันเกา่แก ่

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(5)  ณ รา้นอาหารชมววิ 
13.00 น. น าท่านเขา้ชม น ้าตกคอนพะเพ็ง ชมความยิง่ใหญ่ของน ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเซยีอาคเนยจ์นไดส้มญา

นามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชยี 

15.30 น. เดนิทางถงึ ตวัปากเซ เขา้ชมตลาดดาวเรอืง ตลาดทีใ่หญ่ทสีดุในเมืองปากเซ ช็อปป้ิงสนิคา้หลากหลาย 
อาท ิผา้ไหม ผา้ฝ้ายลาว เครือ่งเงนิ สนิคา้อนิโดจนี (ปล.โปรดระวังของแท)้ 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้โรงแรม เอราวัณรเิวอรไ์ซต ์ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ พักผ่อนตามอัธยาศยั 
18.30 น. บรกิารอาหารค า่(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มเครือ่งดืม่ซอฟดริง้  ร่วมท าพธิบีายศรสีูข่วญัสง่ทา้ย

ปีเกา่ตอ้นรับปีใหม่และสนุกกบักจิกรรมปารต์ีด้นตรคีาราโอเกะ ชมการแสดงระบ าโชวพ์ืน้เมอืงของชาว

ลาว พรอ้มการเตน้บัดสะโลบทีส่นุกสนาน   
22.00 น. เสร็จส ิน้กจิกรรมจากนัน้พักผ่อนตามอัธยาศยั... 

ทีพ่ัก โรงแรม เอราวัณรเิวอรไ์ซต ์ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง                                                                          วันจันทร ์ที ่15 เมษายน 2562 
ปากเซ-ปราสาทหนิวัดภ-ูดิว้ตีฟ้ร-ีวัดสรินิธรวราราม-แวะซือ้ของฝาก-สนามบนิอุบลราชธาน-ีดอนเมอืง 

07.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่น Check Out  ออกเดนิทางสู ่ปราสาทหนิวัดภ ูหรอืทีนั่กโบราณคดเีรยีกว่า นครเสดถาปรุะ ซึง่เป็น

ปราสาทขอมยคุกอ่นนครวัด อายกุว่า 1000 ปี สรา้งโดยกษัตรยิข์อมหลายราชกาล ตัง้อยู่ ภเูกลา้ หรอื 

ลงึคบรรพต สมัผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลกัหนิรปู พระศวิะ พระนารายณ์ พระพรหม 
พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจบุันไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกแห่งสหประชาชาตใิหเ้ป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาตแิห่งที ่2 ของลาว เมือ่ปี พ.ศ.2545 
11.00 น. เดนิทางถงึดา่นชอ่งเม็ก ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ ดวิตีฟ้ร ีระหวา่งทีเ่จา้หนา้ทีท่ าเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพือ่

เดนิทางกลบัฝ่ังไทย 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (8)  ณ รา้นอาหารคนัทรวีวิ 
13.00 น. เดนิทางสู ่วัดสรินิธรวราราม ชมภาพเรอืงแสงของประตมิากรรมตน้กลัปพฤกษ์ทีต่ดิอยู่ผนังหลงัโบสถซ์ ึง่

จะปรากฎสเีขยีวเรอืงแสงเมือ่ยามค า่คนื นับเป็น 1 ใน 10 อันซนีไทยแลนด ์สมควรแกเ่วลาน าทา่น
เดนิทางกลบัสู ่ตวัเมอืง อุบลราชธานรีะหว่างทางแวะซือ้ของฝาก ณ รา้นของฝากเมอืงอุบล อาทเิชน่ หมู
ยอ เสน้ขา้วเปียก ผลไมแ้ปรรูป แหนมเนอืง เนื้อแดดเดยีว ฯลฯ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ
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อุบลราชธาน ี
15.00 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอุบลราชธานี  เชค็อนิสมัภาระและรับบัตรทีน่ั่งข ึน้เครือ่ง 

16.50 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเครือ่งบนิ สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL629 
17.55 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์ เทศกาลสงกรานต ์13 – 15 เมษายน 2562 

ผูใ้หญ่ ราคาทา่นละ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 13,599.- 
เด็กไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 13,599.- 
เด็กไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 13,599.- 
เด็กไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ 12,599.- 
ผูใ้หญ่ พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 2,000.- 
หมายเหต ุ  เดนิทางโดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์และรถโคช้ปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง 

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง 

1.ส าหรับผูใ้หญ ่บัตรประชาชนตวัจรงิ หรอืใบขบัขีต่วัจรงิ เพือ่ใชเ้ชค็อนิบัตรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

2.ส าหรับเด็ก บัตรประชาชนตวัจรงิ หรอืส าเนาใบสตูบิัตร เพือ่ใชเ้ชค็อนิบัตรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั, ชดุทีส่วมใสส่บาย, ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด, รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัสายการบนิสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์พรอ้มน ้าหนักกระเป๋า 15 กก.และคา่โคช้ปรับอากาศ  

  40 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 8 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

10.มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ไกดล์าวและคนขบัทีช่ านาญเสน้ทางตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

 



TM : อบุล ลาวใต ้ปากเซ   3วัน2คนื (เครือ่ง SL) เทศกาลสงกรานต ์                                                                                              หนา้ 4 จาก 4                          

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น และท าการช าระคา่มดัจ าทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยันการ 

   จองทวัร ์จงึจะถอืว่าไดท้ าการจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์  

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 30 วัน เพือ่ใชส้ าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ 

  (ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

4.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วันเป็นอยา่งนอ้ย มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ ทา่น 

   ยกเลกิทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจ าคนืได ้ 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 

   ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น 

   ส าคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์

3.ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาต ิและเหตกุารณ ์

  อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

5.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น 

   ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

6.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


