
 สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ (ADT) 

  THE   ASSOCIATION   OF   DOMESTIC   TRAVEL  ( ADT. ) 

  เลขที่  599/29 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทร.0 2192 1924-6 โทรสาร.0 2192 1951-52 e-mail:adt01@domesticthailand.comwww.domesticthailand.com  
 

 

 

 รบัแสงตะวนั ก่อนใครในสยาม อุบลฯ จ าปาสกั 
โปรแกรมส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรบัปีใหม่ 2559 อุทยานแห่งชาติผาแตม้ 

ไนแองการ่าแห่งเอเชีย “น ้ าตกคอนพะเพ็ง” แขวงจ าปาสกั สปป.ลาว 

   น ้ าตกผาสว้ม หมู่บา้นชนเผ่าของลาว ชอ้ปป้ิงด่านช่องเม็ก ผามออีแดง ปราสาทพนมรุง้   

(เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 4 วนั 3 คืน) 

ก าหนดการเดนิทาง  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  กรงุเทพฯ – บรุรีมัย ์– ศรสีะเกษ – อุบลฯ – โขงเจยีม   
05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี จุดนดัหมาย…. เจา้หนา้ที่ Thai AEC Center คอยตอ้นรบั พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกใหท่้ำนทำงดำ้น

กระเป๋ำเดินทำง ออกเดินทำงโดยรถโคช้ปรบัอำกำศสู่ จงัหวดัศรษีะเกษ เพ่ือควำมสะดวกระหวำ่งทำง บรกิารอาหาร

เชา้แบบปิคนิค(กล่อง)   พรอ้มเคร่ืองด่ืมรอ้น เย็น  มคัคุเทศกแ์นะน ำกำรเดินทำง 

   

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ หอ้งอาหาร  อ ำเภอปรำสำท 

ช่วงบ่าย น ำท่ำนชม “ปราสาทศีขรภูมิ” ยลเสน่สถำปัตยกรรมขอมโบรำณ ท่ีสรำ้งข้ึนในรำวศตวรรษท่ี 17 (ตน้สมยันครวดั) 

ชมภำพจ  าหลกันางอปัสรา และ ทบัหลงัศิวนาฏราช ท่ีเรียกว่ำไดว้่ำสมบูรณ์ท่ีสุดในเมืองไทย บริเวณใกล้ๆ มีรำ้น

จ ำหน่ำยผำ้ไหมพ้ืนเมืองทอมือลวดลำยงดงำมอ่อนชอ้ย  

16.00 น. เดินทำงเยือน วดัหนองป่าพง ต.บำ้นผ้ึง อ ำเภอวำรินช ำรำบ จุดเร่ิมตน้โดยหลวงปู่ชา สุภทัโท ท่ำนไดม้ำพบพ้ืนท่ีน้ี

พรอ้มกบัพระท่ีร่วมธุดงคม์ำดว้ยกนั ภำยในวดัร่มร่ืน เหมำะแก่กำรท ำสมำธิ ส่ิงท่ีน่ำสนใจไดแ้ก่ กุฏิหลวงพ่อ (ท่ี

พ ำนักแต่ปี 2507-2524) หอระฆงั ซ่ึงมีควำมแปลกขนำดสูง 15 เมตรดำ้นบนยอดสูงสุดประดิษฐำนพระบรมธำตุ 

เจดียโ์พธิญำณเถร องคเ์จดียท์รงบวัเหล่ียมในฐำนกลม สถำปัตยกรรมอีสำนผสำนลำ้นนำ เป็นท่ีบรรจุอฐิัหลวงปู่      

19.30 น. บริกำรอำหำรค ำ่เมนูปลำแมน่ ้ำ ณ หอ้งอาหาร   ด่ืมด ำ่กบับรรยำกำศ  

 หลงัอำหำรเช็คอินเขำ้ท่ีพกั รสีอรท์ระดบัมาตรฐาน ใน อ.โขงเจยีม  (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) 

วนัท่ี 1 มกราคม 2559  รบัแสงตะวนัใหม่ ผาแตม้ – ช่องเม็ก – คอนพะเพง็ สปป.ลาว  
05.00 น. น ำท่ำน “รว่มพิธีตอ่แสงตะวนัใหม่ ก่อนใครในสยาม ชมพระอาทิตยอุ์ทยั ตน้ปี ๒๕๕๙ ” ณ บริเวณ อุทยานห่ง

ชาตผิาแตม้ ด่ืมด ำ่กบับรรยำกำศ ร่วมกนัใส่บำตรแด่พระภิกษุสงฆ ์ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตำรำศี พิชิต

ฤกษ์ชยัในปีใหม่ (สนับสนุนโดยกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) อำหำรควรจดัเป็นอำหำรแหง้ ปำกระป๋อง ขำ้วสำร 

เป็นตน้ 

Hot 
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08.00 น. กลบัมำรบัประทำนอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารรสีอรท์   

09.30 น. เดินทำงถึง ดา่นชายแดนช่องเม็ก ผ่ำนขั้นตอนกระบวนกำรผ่ำนแดนไทย-ลำว เช่ือมประตสูู่ AEC (ส่งเอกสำรส ำเนำ

บตัรประชำชนกอ่นเดินทำง) ระหวำ่งน้ันใหท่้ำนไดเ้ลือกส ำรวจรำคำสินคำ้ปลอดภำษี (ส ำหรบัขำกลบั) เม่ือหนังสือ

เดินทำงเรียบรอ้ยแลว้ ข้ึนรถเดินทำงขำ้มสะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ เมืองท่าเศรษฐกิจที่ส  าคญั

ของลาวตอนใต ้สมัผสัวิถีชีวิตขิงชำวลำวใต ้ท่ีมีควำมเป็นอยูเ่รียบง่ำยเล้ียงววั ควำย ท ำไร่ ไถนำ    

     
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั รำ้นอาหารพ้ืนเมืองบา้นข้ีนาก     

ช่วงบ่าย น ำพำคณะเยือนชม น ้าตกคอนพะเพ็ง ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ  น ้ำตกขนำดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง

ระดบัภูมิภำคอินโดจีน ไหลเช่ียวกรำกจำกแม่น ้ำโขง มีควำมสงู 69 ฟุต ไดร้บักำรขนำนำมวำ่ “ไนแองการา่แห่ง

เอเชีย” ตั้งอยู่ในแขวงจ ำปำสกั ประเทศลำว ต่ืนตำต่ืนใจกบัควำมอศัจรรย ์และเสียงท่ีดงัลัน่สนัน่ผืนป่ำ 

17.00 น.  น ำพำทุกท่ำนเขำ้พกั ณ โรงแรมจ  าปาสกัแกรนด ์หรือระดบัมาตรฐาน เมืองปากเซ (หอ้งละ 2 ท่ำน)      

19.00 น. บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอาหาร    หลงัอำหำรอิสระกบักำรพกัผ่อน        
 
 

วนัท่ี 2 มกราคม 2559  เมืองปากเซ – ปากซอง น า้ตกผาส่วม – ช่องเม็ก – อุบลฯ  

07.00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม      

08.00 น. เท่ียวตลำดเชำ้เมืองปำกเซ เดินทำงสู่ แหล่งปลูกชำ กำแฟ ท่ีราบสูงโบโลเว่น เมืองปากซอง แหล่งปลูกกำแฟทั้ง

โรบสัตำ้ และอำรำบิกำ้ ชำดีๆรสชำติเยี่ยมยอด ชม น ้าตกตาดฟาน น ้ำตกคู่แฝดในเขต อุทยำนดงหวัสำว โอบลอ้ม

ดว้ยผืนป่ำอนัสมบรูณ ์ดว้ยควำมสงู 120 เมตร จนตอ้งแหงนมองเลยเชียว  

     
  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอาหาร  เมืองปำกเซ 

ช่วงบ่ำย เดินทำงสู่ พิพิธภณัฑห์มู่บา้นชนเผ่าจ  าลอง กำรรวบรวมชนเผ่ำต่ำงๆของลำว 8 เผ่ำ อนัไดแ้ก ่เผ่ำกระตู ้,เผ่ำแงะ, 

เผ่ำตะโอย,ลำวลุ่ม,กระเหร่ียง,ส่วย เป็นตน้ เขำ้ไวเ้พ่ือแสดงถึงวฒันธรรมและควำมเป็นอยูส่ะทอ้นเป็นภำพลกัษณท่ี์

น่ำสนใจ น ำท่ำนชม น ้าตกตาดผาสว้ม อุทยานแห่งชาติบาเจยีง ท่ีไหลมำจำกเทือกเขำเทวดำ “สว้ม” ภำษำลำว

หมำยถึง “หอนอน,เรือนนอน,หอ้งหอ ของหญิงสาว แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของชำวลำวใต ้ โอบลอ้มดว้ยป่ำไม้

ขนำดใหญ่ แต่ท่ำนเช่ือหรือไม่วำ่รำ้นอำหำร และบรรยำกำศชวนภิรมยน้ั์นเกิดจำกฝีมือของคนไทยโดย คุณวิมล กจิ

บ ำรุง นักธุรกิจชำวนครปฐม เขำ้มำมีบทบำทมำตั้งแต่ปี 2539-2542 กอ้นหินขนำดใหญ่ถูกวงเรียงซอ้นใหดู้ต่ำง

ระดบั สรำ้งสะพำนขำ้มล ำน ้ำ ปลูกตน้ไมข้นำดใหญ่ จดัระเบียบใหด้ะอำดตำ สมควรแกเ่วลำพำทุกท่ำนเดินทำงสู่ 

ดา่นชายแดนช่องเม็ก อิสระใหท่้ำนเลือกซ้ือของฝำกปลอดภำษี (ในจ ำนวนตำมกฎหมำยระหวำ่งประเทศ)  

19.00 น. บริกำรอำหำร ณ หอ้งอาหาร  หลงัอำหำรเขำ้ท่ีพกั ณ โรงแรมระดบัมาตรฐาน เมืองอุบลฯ  ”       
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วนัท่ี 3 มกราคม 2559  อุบลราชธานี – ศรสีะเกษ – บรุรีมัย ์– กรงุเทพฯ  
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอาหารรสีอรท์  

08.00 น. ออกเดินทำงสู่ ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  อีกหน้ำควำมประทบัใจของจุดชมวิว 2 ประเทศ แล

หินสลกันูนต า่ ท่ีมีหน้ำผำสงูชนั ตระหง่ำนมองลงไปเป็นประเทศกมัพชูำ คุม้คำ่กลบักำรเดินทำงครำน้ีไดเ้ห็นถึง 3 

ประเทศเลยเชียว สำมำรถเห็น ปราสาทเขาพระวิหาร ไดใ้นระยะสำยตำ  

       
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอาหาร  อ.กนัทรลกัษ์   

ช่วงบ่ำย เดินทำงสู่ ปราสาทหินเขาพนมรุง้ “วน ารุง้” ศำสนสถำนสรำ้งจำกหินทรำยสีชมพู โดดเด่นบนยอดภูเขำไฟท่ีดบัแลว้ 

เป็นท่ีตั้งแหง่ปรำสำทประทำนอนัมีศิวนำฏรำชท่ีงดงำม และเป็นท่ีรกัษำ ทบัหลงันารายณบ์รรทมสินธุ ์ผลงำนช้ินเอก

ท่ีเคยถูกโจรกรรมแลว้ข้ึนศำลโลกทวงคืนกนัมำแลว้ นับเป็นควำมสมบูรณ์และงดงำมคุม้คำ่กบักำรชมปรำสำทแหง่น้ี   

19.00 น. บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอาหาร  อ.นำงรอง 

24.00 น. (เวลำโดยประมำณ)เดินทำงกลบัถึง กรุงเทพฯ ส่งอ ำลำท่ำนสู่จุดหมำยโดยสวสัด์ิภำพ   

************************************************************************* 

อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน  ท่านละ    7,999 บาท กรณีพกัเด่ียวเพ่ิม  ท่านละ 3,000 บาท 

  เดก็เลก็ อาย ุ2-11 ปี   ท่านละ   5,999 บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อัตราค่านีร้วม - คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คนื  - คา่อาหารตามมือ้ท่ีก าหนดในรายการ 
 - คา่รถน าเท่ียว และพาหนะท้องถ่ิน   - มคัคเุทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหวา่งการเดินทาง 
 - คา่ธรรมเนียมตามรายการที่ก าหนด  - คา่ประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่เคร่ืองดื่มชนิดพิเศษ, คา่ซกัรีด ,คา่โทรศพัท์,คา่มินิบาร์,คา่รักษาพยาบาลกรณีท่ีเกิดจาก
โรคประจ าตวั ,คา่อญัมณี หรือกระเป๋าอนัมีมลูคา่ กรณีเกิดสญูหาย เป็นต้น 
 - คา่ใช้จ่ายท่ีเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผู้ เดินทางเอง  
 - คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาต ิท่ีต้องจ่ายเพ่ิม   
 - คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 เปอร์เซน็ต์  และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซน็ต์  
 - ค่าทปิมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อนัเห็นสมควรด้วยน า้ใจของท่าน (ทัง้ไทย และตา่งประเทศ) 
เงื่อนไขการจอง - แจ้งช่ือนามสกลุ พร้อมเบอร์โทรศพัท์ Email / Id:Line  
 - ช าระเงินมดัจ า (วนัเดียว 500 บาท ,ทวัร์ 2 วนั 1,000 บาท , ทวัร์ 3 วนัขึน้ไป ท่านละ 2,000 บาท)  
 - สว่นท่ีเหลือช าระทัง้หมดก่อนเดินทาง 7-15 วนั 
หมายเหตุ ก าหนดการข้างต้นอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ณะและเวลา โดยการขอสงวนสทิธ์ิของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว จะยดึถือและค านงึผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของทา่นผู้มีเกียรติซึง่ร่วมเดินทางเป็นส าคญั  
เอกสารที่ใช้  ผู้ใหญ่ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส่งหลังจากการจอง 3 วัน ก่อนเดินทาง 15 วัน  
  ผู้ใหญ่มีพาสปอตใช้พาสปอตัวจริงในวันเดนิทาง(พกติดกระเป๋า) 
 เดก็ที่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ใช้รูปถ่าย 2 ใบ (1-2 นิว้) พร้อมส าเนาสูตบิัตร 
***โปรดเตรียม***  ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจ าตัว , เสือ้กันลม ,หมวก, แว่นตากนัแดด 



 


