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DE584 : ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน (QV)

เดือน

กำหนดการ

กันยายน 2562

20-22 ก.ย. 62 , 27-28 ก.ย. 62
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วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ปากเซ - จำปาสัก - ปราสาทวัดพู

10.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV)

11.50 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองปากเซ โดย สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 224 บริการอาหารบนเครื่อง

13.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองปากเซ ประเทศลาว
…หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะที่สนามบินปากเซ โดยชู้ป้าย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองปากเซ เมืองเอกของแขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสปป.ลาว ครันยุคจักรวรรษ
ฝรั่งเศสตั้งเมืองนี้เพื่อค้านอำนาจกับนครจำปาสัก
ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอมโบราณ
เมืองปากเซเป็นเมืองเศรษฐกิจมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม
นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก
บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซเงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย นั่งรถชม เมืองปากเซ
ผ่านชมตึกเก่ายุคฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปากเซ
ด้านหลังวัดติดสะพานที่พึงสร้างเสร็จแทนสะพานเหล็กยุค ฝรั่งเศสมีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งนี้
นับว่าสะพานสร้างใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์ของลาวยุคใหม่
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทวัดพู ซึ่งเป็นมรดกโลกอันดับ 2
ของประเทศลาว เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณเป็น
ปราสาทขอมแห่งแรกและมีการต่อเติมสมัยต่อมาทำเลที่ตั้งสวยงามมาก เป็นศิวลึงค์ธรรมชาติที่โดดเด่นบนยอดเขา
ลิงคบรรบต หรือชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปากเซ

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เรือนแพล้านช้าง (มื้อที่ 1)

ที่พัก

โรงแรมสวนสวรรค์วิลล่า หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ดินแดนตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ...ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง ...นั่งเรือล่องโขง
ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ
...ขึ้นฝั่งที่ เกาะดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่านเกาะ ดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือ
น้ำตกสัมพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะเนินหิน ซึ่งเป็นโขดหิน แก่งหินอันแข็งแกร่ง
เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหินความกว้างกว่า 3 กิโลเมตร
ชาวบ้านจะนำเครื่องดักจับปลาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่า หลี่
มาวางดักระหว่างซอกหินที่น้ำไหลผ่านเพื่อดักจับปลาในอดีตชาวบ้านมาวางหลี่ดักปลาไว้ในตอนเช้า
ตกสายบ่ายคล้อยกลับมาเก็บปลาบางครั้งก็พบเจอซากศพที่ลอยมาตามน้ำติดกับหลี่ดักปลาจึงเป็นที่มาของคำว่าหลี่ผี

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหาร ชมวิว คอนพระเพ็ง (มื้อที่ 2)

บ่าย

ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเพื่อเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง
ให้ท่านได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง จนได้สมญานามว่า
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ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ เมืองปากเซ
ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร มณีพร (มื้อที่ 3)

ที่พัก

โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดหลวง - ปากเซ - กรุงเทพฯ

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า... เชิญทุกท่านร่วมสืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์
สำหรับตักบาตร ท่านละ100 บาท ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์

06.30 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
...จากนั้นนำท่านชม วัดหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซโดน ทางทิศเหนือของตลาดเก่า วัดหลวงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2478
เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญในเมืองปากเซ เพราะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของราชวงศ์สายจำปาสัก หลายพระองค์
รวมทั้งอัฐิของท่านกระต่าย โดนสะโสลิด อดีตนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์นิยม
มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์เรียงรายโดยรอบวัด จุดเด่นน่าชมอยู่ที่บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ
แกะสลักด้วยไม้ลวดลายสวยงาม ถัดมาทางขวาของพระอุโบสถเป็นอาคารเก่าแก่ ซึ่งใช้เป็นหอสมุดและสำนักงานของครู
ส่วนด้านหลังเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อยู่ติดกับแม่น้ำเซโดน ใช้เป็นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์
สมควรส่งคณะที่ สนามบินนานาชาติเมือง ปากเซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

09.20 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV223

10.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

20 - 22 กันยายน 2562
27 - 28 กันยายน 2562

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
10,888
10,888
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พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
1,500
1,500

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ปากเซ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์(QV)
• รถตู้ปรับอากาศนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
• ที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
• อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวประเทศลาว ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
• มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
• ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทไทยประกันภัย
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• อาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• ธรรมเนียมวีซ่า สำหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
• ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สำหรับตักบาตร ท่านละ 100 บาท
• ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 800 บาท
เงื่อนไขการเดินทางและการชำระค่าบริการ
• การจองทัวร์ ชำระท่านละ 2,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
นับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า
• ค่าทัวร์ที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
• กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน
ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
• กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
• กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
เงื่อนไขการยกเลิก
• เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จ
ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่า
บริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

www.doubleenjoy.com

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน
2 .ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง
และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ในบริษัท ฯ กำหนด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การขับรถในลาว จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่)
13. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน
จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด
และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด
โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย
ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี
โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ
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