
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 4 พ.ค. 2020 16:23

ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทหนิวัดพ ูปากซอง ดอนโขง 3 วัน 2 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 4 คน

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ กรงุเทพฯ -
อุบลราชธาน.ี..และค่ารถจากสนามบินไปด่านช่องเม็ก

โบราณสถาน

ปราสาทหนิวัดพู

ธรรมชาติสวยงาม 



น้ำตกหลี่ผี
น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกตาดฟาน
น้ำตกตาดผาส้วม 

สบายๆช้อปป้ิง

ร้านดิวตี้ ฟร ี

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 6  คน 8,800

เดินทาง  7 - 9  คน 7,300

พักเดี่ยว เพิ่ม 2,400

 รายละเอียด

วันท่ี 1
ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู - ปากเซ   



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Ubon+Ratchathani/%E0%B8%94%E0%B9%88%E0
%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9
%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81+Chong+Mek,+Sirindhorn+District,+Ubon+R
atchathani/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8
%97%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0
%B8%9E%E0%B8%B9+Laos/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%
B8%8B+Laos/@15.043779,105.0927346,10z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31
142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x
3114496f9750442d:0x825bf927bb825ad6!2m2!1d105.4670709!2d15.1341403!1m5!1m1!1s
0x31148ad33acdf9eb:0x986d341e45572b1c!2m2!1d105.8145521!2d14.8490614!1m5!1m1!
1s0x3114f8b6fd85344b:0xb9105f9f5ad94310!2m2!1d105.8159045!2d15.1171823!3e0?
hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      

00:00   ถึงด่านช่องเม็ก (พรมแดนระหว่างลาว-
ไทย) ไกด์รอรับและนำท่านทำเอกสารผ่านแดน
ผ่านข้ันตอนพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางสู่แขวงจำปาสัก
ทางตอนใต้ของลาว ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง
ชื่อว่า สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น มีความยาว 1,380 เมตร สู่เมืองปากเซ
หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปชม ปราสาทวัดพู 

วันท่ี 1
ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู - ปากเซ   

https://www.google.co.th/maps/dir/Ubon+Ratchathani/%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581+Chong+Mek,+Sirindhorn+District,+Ubon+Ratchathani/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B9+Laos/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B+Laos/@15.043779,105.0927346,10z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x3114496f9750442d:0x825bf927bb825ad6!2m2!1d105.4670709!2d15.1341403!1m5!1m1!1s0x31148ad33acdf9eb:0x986d341e45572b1c!2m2!1d105.8145521!2d14.8490614!1m5!1m1!1s0x3114f8b6fd85344b:0xb9105f9f5ad94310!2m2!1d105.8159045!2d15.1171823!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองปากเซ เมืองขนาดใหญ่อันดับ 3 ของลาว
เป็นเมืองเอกของแขวงจำปาสัก และถือเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของลาวตอนใต้
เป็นเมืองท่ีมีประชากรหลากหลายเชื้ อชาติ ประเพณแีละวัฒนธรรม ท้ังชาวลาว
ชาวจีน และชาวเวียดนาม บรรยากาศเงียบสงบเป็นธรรมชาติ
ชาวบ้านมีวิถีชีวิตเรยีบง่าย
ปราสาทหินวัดพู หรอื วัดพู นครจำปาสัก ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
ระยะทางประมาณ 10 กฺิโลเมตรจากตัวเมืองจำปาสัก ต้ังอยู่รมิหน้าผาภูศิวลึงค์
เป็นศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณ 1,600 ปี

อาหาร กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น           ร้านอาหาร

ท่ีพัก Champasak Grand Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู - ปากเซ   

วันท่ี 2
เมืองปากเซ - น้ำตกหล่ีผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Champasak+Grand+Hotel,+Mekong+Riverside+Road
,+Pakse,+Laos/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B
8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E
0%B9%87%E0%B8%87+Laos/@14.5363306,105.3439873,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!
1m5!1m1!1s0x3114f8cff1280373:0x2bfc85a4dd3be212!2m2!1d105.816457!2d15.111018!1
m5!1m1!1s0x3113103dcaf89b19:0xf335010c47ca43c0!2m2!1d105.9865704!2d13.9601065!
3e0?hl=en

http://www.mosaic-collection.com/champasak-grand-pakse/?fbclid=IwAR03ug82qJjbRRyEweFFdYo00PBGu5e67F9h821JL1pDyBbFbd279GHAqHQ
https://www.google.co.th/maps/dir/Champasak+Grand+Hotel,+Mekong+Riverside+Road,+Pakse,+Laos/%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2587+Laos/@14.5363306,105.3439873,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3114f8cff1280373:0x2bfc85a4dd3be212!2m2!1d105.816457!2d15.111018!1m5!1m1!1s0x3113103dcaf89b19:0xf335010c47ca43c0!2m2!1d105.9865704!2d13.9601065!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

หลังอาหารเช้าท่ีโรงแรม พาท่านเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี แวะชมดอนโขง 
หลังม้ือเท่ียง แวะชมดอนโขง
และเดินทางไปชมน้ำตกคอนพะเพ็ง จากน้ันรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับยังท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

น้ำตกหล่ีผี หรอืน้ำตกสำพะมิตร ท่ีเกิดจากน้ำท่ีไหลถาโถมผ่านเกาะ เนนิหนิ
เป็นสายน้ำท่ีไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหนิกว้างกว่า 3 กิโลเมตร
ตกลงมาเป็นละอองสีขาวไปท่ัวดูสวยงามตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ พบเหน็
และน้ำไหลลงสู่โตนเลสาบของประเทศเขมร
น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง
ต้ังอยู่บนแก่งหนิขนาดใหญ่ขวางก้ันเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงท้ังสาย
สูงประมาณ 10
เมตรแต่ไหลถาโถมลงมากระทบช้ันหนิราวกับจะถล่มทลาย จนได้สมญานาม
ไนแองการา่แหง่เอเซีย 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหาร
เย็น         ร้านอาหาร

ท่ีพัก Champasak Grand Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
เมืองปากเซ - น้ำตกหล่ีผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง

วันท่ี 3
น้ำตกตาดฟาน - อทุยานแห่งชาติบาเจียง - น้ำตกตาดผาส้วม - ดิวตี้ ฟร ี- ด่านช่องเม็ก

http://www.mosaic-collection.com/champasak-grand-pakse/?fbclid=IwAR03ug82qJjbRRyEweFFdYo00PBGu5e67F9h821JL1pDyBbFbd279GHAqHQ


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Champasak+Grand+Hotel,+Mekong+Riverside+Road
,+Pakse,+Laos/Tad+Yuang+Waterfall,+Ban+Lak+40,+Road+23,+Paksong+District,+Champ
asak+Province,+Laos/%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1
%E0%B9%87%E0%B8%81+Chong+Mek,+Laos/Ubon+Ratchathani/@15.169475,104.9388
25,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3114f8cff1280373:0x2bfc85a4dd3be212!
2m2!1d105.816457!2d15.111018!1m5!1m1!1s0x3114e019a6830b8b:0x58b3282662d36398
!2m2!1d106.1384654!2d15.1805728!1m5!1m1!1s0x3114496fb28adebd:0x99ebae39e3a2f9
a3!2m2!1d105.4675!2d15.1325!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2
m2!1d104.8564217!2d15.2286861!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

หลังอาหารเช้า เดินทางไปชมน้ำตกตาดฟาน แวะชิมและเลือกซื้ อชา
กาแฟรสเลิศท่ีไรช่ากาแฟ
จากน้ันเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะเท่ียวชมปากซอง เดินทางสู่อุทยานแหงชาติบาเ
จียง และชมความงามของน้ำตกผาส้วม จนได้เวลานัดหมาย
เดินทางกลับด่านช่องเม็ก ก่อนกลับแวะช็อปสินค้าท่ีดิวตี้ ฟรี

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

น้ำตกตาดฟาน ไหลตกจากท่ีสูงระดับ 150 เมตร
กระทบโขดหนิด้านล่าง เป็นน้ำตกท่ีสูงท่ีสุดในแขวงจำปาสัก เรยีกอีกชื่อว่า
น้ำตกดงหัวสาว
อุทยานแห่งชาติบาเจียง ชมความงามของน้ำตกตาดผาส้วม จุดเด่นของน้ำตกคือสายน้ำท่ีไหลผ่านหิ
นผาขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะเป็นแท่งๆ
รปูรา่งคล้ายห้องหอของคู่บ่้าวสาวดูสวยงามมาก 
นอกจากนี้ ภายในอุทยานยังมีพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเอาหมู่บ้านโบราณของหลายชนเ
ผ่าท่ีอาศัยอยู่รอบๆน้ำตกนี้ ด้วย
ดิวตี้ ฟร ี มีสินค้าปลอดภาษมีากมายให้เลือกซื้ อ 
00:00  เดินทางกลับสู่ด่านช่องเม็ก ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร

วันท่ี 3
น้ำตกตาดฟาน - อทุยานแห่งชาติบาเจียง - น้ำตกตาดผาส้วม - ดิวตี้ ฟร ี- ด่านช่องเม็ก

https://www.google.co.th/maps/dir/Champasak+Grand+Hotel,+Mekong+Riverside+Road,+Pakse,+Laos/Tad+Yuang+Waterfall,+Ban+Lak+40,+Road+23,+Paksong+District,+Champasak+Province,+Laos/%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581+Chong+Mek,+Laos/Ubon+Ratchathani/@15.169475,104.938825,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3114f8cff1280373:0x2bfc85a4dd3be212!2m2!1d105.816457!2d15.111018!1m5!1m1!1s0x3114e019a6830b8b:0x58b3282662d36398!2m2!1d106.1384654!2d15.1805728!1m5!1m1!1s0x3114496fb28adebd:0x99ebae39e3a2f9a3!2m2!1d105.4675!2d15.1325!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!3e0?hl=en


ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน  (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนมูาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
ค่ารถตู้ ปรับอากาศตลอดรายการ (Toyota Commuter D4D)
ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ กรงุเทพฯ - อุบลฯ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น มินบิาร์, ซักรดี, โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/laos/660

https://www.atsiamtour.com/laos/660
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