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สมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. (66) 2357-1241-5 Fax. (66) 2357-1246 

มวนคกัลาวใต 5 วนั 4 คนื (อยูในลาว 3 วนั 2 คนื) 
วนัที ่7-11 พฤษภาคม 2563 

กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี – สปป.ลาว – ปราสาทหินวัดภู – นํ้าตกหล่ีผี – นํ้าตกคอนพะเพ็ง 
นํ้าตกตาดฟาน  ไร่ชา กาแฟ –นํ้าตกตาดเยือง – ช่องเม็ก 

 
 
 
\ 
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 63 
20.00 น.  ออกเดินทางจากรุงเทพฯ-สู่อบุลราชธานี ระยะทางประมาณ 628 กม.  
  รถออกจากป๊ัมนํ้ามัน ปตท. อยู่ระหว่างดินแดง- สุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตขาออก  
 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า  
วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 63 
06.00 น. ถึงร้านอาหารที่อุบลราชธานี ล้างหน้า แปรงฟัน มีเจ้าหน้าที่รอรับคณะเดนิทางที่ร้านอาหาร 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (1) 
08.00 น. ออกเดินทางจากอุบลราชธานีสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก “ประตูสู่ลาวตอนใต”้ 
09.30 น. เดินทางถึง ด่านช่องเม็ก อ.สริินธร  พรมแดนระหว่างไทย – ลาว   

ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของทั้ง  2  ประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
นําท่านเดินทางเขา้ สู่ แขวงจําปาสกั เมืองปากเซ  อยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศลาว 
ซึ่งมีขนาดใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของประเทศ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร จะผ่านสะพานข้ามแม่นํ้าโขง ชื่อว่า
“สะพานมิตรภาพลาว–ญี่ปุน่” มีความยาว 1,380 เมตร สู่เมอืงปากเซเมืองหลวงแห่งแขวงจําปาสัก 

12.00 น. บริการอาหารกลางวันมณีพร (2)  
13.00 น. ออกเดินทางสู่ แขวงจําปาสกั  ผ่านตัวเมืองจําปาสัก ชุมชนเก่าแก่ในอดตีสู ่ปราสาทหนิวัดภู ตั้งอยู่เชิงเขาศิวลึงค์ 

เป็นศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณเกอืบพันปี สัมผสัอารยะธรรมเก่าแก่อันย่ิงใหญ่ซึ่งดินแดนแถบน้ีเองท่ีเป็นจุด
กําเนิดของ อารยธรรมขอมท้ังหมด องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศลาว  

17.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมจําปาสักแกรนด์  ติดริมแม่น้าํโขง หรือเทียบเท่า  
19.00 น. บริการอาหารค่ํา (3)  
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วันเสาร์ที ่9 พ.ค. 63  นํ้าตกหลี่ผี – น้ําตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการาแห่งเอเชีย)  
07.00 น บริการอาหารเช้าที่หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่  นํ้าตกหลีผ่ ี
10.00 น. ถึงท่าเรือบ้านท่าเรือ นําท่านลงเรือหางยาวล่องชมทัศนียภาพสองฝ่ังลํานํ้าโขงลดัเลาะมหานทีสี่พนัดอน 

สู่เกาะดอนเดด ข้ึนเทียบท่าอดีตท่าเรือขนสง่ทรัพยากร สนิค้าต่าง ๆ ของฝร่ังเศส จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถ
ท้องถ่ินสู ่นํ้าตกหลี่ผ ีชมความงดงามตระการตาของนํ้าตกที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างงดงาม  

12.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบ้านข้ีนาค (5)  
13.30 น. ออกเดินทางสู่  น้ําตกคอนพะเพ็ง 
14.00 น. ชม  นํ้าตกคอนพะเพ็ง  ซึ่งเป็นนํ้าตกท่ีใหญ่ที่สดุในเอเซยีอาคเนย์  ชมความย่ิงใหญ่ของสายนํ้าที่โยนตัวจากหน้า

ผาลงสู่ความตา่งระดับของชัน้นํ้าตกกลางลาํนํ้าโขงทําให้เกิดเสียงกระห่ึมของกระแสนํ้าท่ีเชี่ยวกรากและเป็น
นํ้าตกที่งดงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลกจนได้รบัสมญานามว่า “ ไนแองการาแห่งเอเชีย ”  

17.00 น. นําท่านเข้าที่พัก โรงแรมจําปาสกัแกรนด์  ติดริมแม่น้าํโขง หรือเทียบเทา่ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30  น. บริการอาหารค่ําที่ (6)  
วันอาทิตย์ที ่10 พ.ค. 63   น้ําตกตาดฟาน –ไร่กาแฟ – ชิมชาที่น้ําตกตาดฟาน - นํ้าตกตาดเยือง –ตลาดเช้า
เมืองปากเซ – ช่องเม็ก - อุบลราชธานี   
 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ “น้ําตกตาดฟาน” นําท่านชมความงามของสายน้ําตก คู่ขนานซึ่งตกจากที่สูงกว่า 150 เมตรใน

บรรยากาศท่ีเย็นสบายตลอดท้ังปีที่เมอืงปากซอง  
 ชมไร่กาแฟในบริเวณนํ้าตกตาดฟาน พร้อมทั้งชิมชารสชาติต่างๆที่ชาวบ้านได้มีไว้บริการให้ชมิฟรี 
10.00 น. ชมน้ําตกตาดเยือง ที่มคีวามอดุมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทา่นสามารถลงไปสัมผัสกับสายนํ้าตกไดอ้ย่างใกล้ชดิ 
 บริการอาหารกลางวันที่ ห้องอาหารท่ี  น้ําตกตาดเยือง  (8)  
12.00 น. ออกเดินทางสู่ ตลาดเช้า ชมชวีิตความเป็นอยู่ของชาวลาว  
14.00 น. นําคณะอําลาเมืองปากเซ ก่อนออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก 
15.00 น. ถึงด่านชอ่งเมก็ ชายแดนไทย – ลาว นําท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ไวน์ชั้นดีจากตา่งประเทศ และส้ินค้า

พ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมายใหท้่านเลือกซือ้ 
16.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี 
17.30 น. นําท่านชื้อของฝากจากอุบล  อาทิเช่น หมูยอ กุนเชียง  เสน้ก๋วยจั๊บ เป็นต้น   
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (อาหารจีน)  (9) 
19.00  น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
วันจันทรท์ี่ 11 พ.ค. 63 
05.30  น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

********************************************************** 
หมายเหตุ   รายการทัวรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

- จองที่น่ังไดท้ี่ คุณวิรัช บรรจงรักษ์ โทร. 081-915-0403 ,  สมาคมนักเรยีนเก่าญี่ปุ่นฯ โทร. (66) 2357-1241-
5  (สุปราณี, สภุาวดี) Fax. (66) 2357-1246   

- จ่ายมัดจําท่านละ 4,000 บาท  สามารถโอนเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธินเพลส ออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี นายวิรัช บรรจงรักษ ์และ/หรอื นายวิทยา บํารุงชัย เลขบัญชี 014-283780-0  
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- ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 22 เม.ย. 63 ท่านที่สง่เงินเข้าบัญชีกรุณาส่งใบ Payin ด้วยครับ      
Fax. 02-357-1246 E-mail : supraneeo@ojsat.or.th, suparvadee@ojsat.or.th  

(กรณีลูกค้ายกเลิกหลังจ่ายเงินมัดจําแล้วขอสงวนสิทธ์ไม่คนืเงิน) 
อัตราค่าบรกิาร 
 ผู้ใหญ ่  ท่านละ  8,900  บาท  
 เด็ก  2 – 12 ปี ท่านละ  7,000  บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่เสรมิเตียง) 

พักเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ  1,500  บาท 
อัตราดังกล่าวรวม 

- ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม 9 มือ้ 
- ค่ารถบัสปรับอากาศ 
- ค่าที่พัก โรงแรมจําปาสกัแกรนด์  ติดริมแม่น้ําโขง  หรอืเทียบเท่า จํานวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  
- ค่าเคร่ืองดืม่อาหารว่างบริการบนรถตลอดการเดินทาง 
- ค่าเอกสารผ่านแดน , ตรวจคนเข้า – ออกเมือง ไทย – ลาว  
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ 
- ค่าเรือ , รถทอ้งถ่ินเดินทางสูนํ้่าตกหลีผ่ ี
- ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ํานาญคอยอํานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง 

เอกสารที่ต้องใช้ -  สําเนาบัตรประชาชนถ่ายทั้งด้านหน้าและดา้นหลัง  
-  เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี (ไม่ได้ทําบัตรประชาชน ใช้สําเนาสูติบัตรแทน) 
 
 

 
  


