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จังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัว ประตูส่อู นิ โดจีน ที่มีพรมแดนติดกับทางภาคใต้ สปป.ลาว ทางด่านช่อง
เม็ก-วังเตา โดยมีเมืองปากเซ เป็ นศูนย์กลางของแขวงจําปาสัก ประชากรมากเป็ นอันดับสาม จํานวน 616,642 คน(ปี
2549) มีพ้ ืนที่ 15,415 ตารางกิโลเมตร เจ้ าแขวงคนสุดท้าย คือเจ้ าบุญอุ้ม ชมน้ าตกหลีผ่ ี อันลือชื่ออยู่บนลํานํา้ โขงที่มี
กระแสนํา้ ไหลหลากส่งเสียงกึกก้ องดังกังวานอยู่ตลอดทั้งปี ชมน้ าตกคอนพะเพ็ง ไนแองการาแห่งเอเชีย อลังการเหลือสุด
ที่จะพรรณนา ว่ากันว่าเป็ นนํา้ ตกที่ย่งิ ใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินที่สร้ างขึ้นด้ วย
ฝี มือช่างที่ประณีตบรรจง ในยุคของศิลปะแบบนครวัด สมัยเดียวกับปราสาทหินพิมาย และปราสาทหินนครวัด ซึ่งได้ รับการ
ขึ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์ UNESCO ชมน้ าตกดาดผาส้วม และน้ าตกตาดฟาน ที่แวดล้ อมท่ามกลางธรรมชาติ
สวยงาม ชมวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของชนเผ่ากะตู ้ เมืองปากเซ มีชายแดนติดกับจังหวัดสตรึงเตรง ประเทศกัมพูชา มี
ปลาโลมานํา้ จืดหรือชาวลาวเรียกปลาข่า อาศัยอยู่ และมีด่านสากลที่จะเดินทางจากลาวเข้าสู่กรุงพนมเปญ และเข้า
เวียดนาม ที่ด่านบะเวด-ม๊อคบาย สู่เมืองไซง่อนหรือโฮจิ มินห์ หรือจากนครพนมเป็ น เข้ าเมืองสีหนุวิลล์ แล้ วมาเยี่ยมพี่
น้ องชาวไทยที่เกาะกง และกลับเข้ าสู่จังหวัดตราด ประเทศไทย ได้ ถนนลาดยางตลอด นอกจากนี้ทา่ นสามารถเดินทางจาก
ปากเซ สู่แขวงอัตตะถือ อยู่ทางใต้ สดุ ของลาว เข้ าสู่ประเทศเวียดนามตอนกลาง ที่ด่านเบออี้-กอนตูม(ด่านสากล) เป็ นทาง
ที่เชื่อมสู่เมืองดาลัด-โฮจิมินห์ หรือเมืองมรดกโลกฮอยอัน-ดานัง-นครเว้ -กวางตรี เข้ าสู่ด่านลาวบาว-แดนสะหวัน แห่ง
เมืองสะหวันเขต ได้ ถนนลาดยางอย่างดี หรือจากปากเซ-สะหวันเขต-กวางตรี-นครเว้ -ดานัง-ฮอยอัน ก็ได้ ท่านสามารถที่
จะเลือกเดินทางได้ อย่างอิสระ ผู้บุกเบิกเส้ นทาง GATE WAY INDOCHINA ที่ชาํ นาญเส้ นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ
เครื่องบิน และล่องเรือแม่นาํ้ โขง เป็ นพิเศษ ท่านจะไม่ไปสัมผัสเส้นทางดังกล่าวสักครั้งหนึง่ ในชีวิต?
กาหนดการเดินทาง

12-16 ตค., 16-20 พย., 8-12 ธค.60

8-9 ท่าน เดินทางได้ทก
ุ ว ัน (ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)
30 ธค.-2 มค.61

วันแรก
20.00 น.
20.43 น.

ท่านละ 8,900 บาท
ท่านละ 8,900 บาท
ท่านละ 9,500 บาท

สถานีรถไฟสามเสน(กรุงเทพฯ)
คณะพร้ อมกันที่จุดนัดพบ....สถานีรถไฟสามเสน เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี โดยรถไฟตูน้ อนปรับอากาศชั้น 2 ขบวนที่ 23 อิสานวัฒนา พักผ่อน
อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.35 น.
09.30 น.

11.30 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่สาม
06.00 น.
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย
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สถานีรถไฟอุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก(อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี)-ปากเซ-จาปาสัก
ปราสาทหินวัดพู
ถึงสถานีรถไฟวารินชาราบ อุบลราชธานี นําท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัส... นําท่านธุระกิจส่วนตัว
แล้ วรับประทานอาหารเช้ าร้ าน... หลังอาหารเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก อําเภอสิรินธร ชมวิวทิวทัศน์สองข้ างทาง
ถึงพรมแดนไทย-ลาว (ด่านช่องเม็ก-วังเตา) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ า-ออกเมือง ฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทาง
ไปเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก
โดยข้ ามสะพานข้ ามแม่นาํ้ โขง เข้ าสู่ภาคใต้ ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตพื้นเมืองชาวบ้ าน
ถึงเมืองปากเซ รับประทานอาหารกลางวันร้าน... หลังอาหารนําเข้ าที่พ ัก Campasak Grand Hotel
/ Arawan Riversise Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
เดินทางไปปราสาทหินวัดพู ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 46 กิโลเมตร ถึงบ้ านม่วงนํารถลงแพขนาน
ยนต์ ข้ ามแม่นาํ้ โขงสู่เมืองจําปาสัก รถวิ่งผ่านเขตชุมชนเก่าแก่ของเมืองจําปาสัก ชมตึกแถวของเศรษฐีชาว
จีน และวังของเจ้ าบุญอุ้มผู้ท้ งิ แผ่นดิน ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2518 ชมปราสาทหินวัดพู
โดยองค์การยูเนสโกได้ ประกาศให้ เป็ นมรดกโก ซึ่งสร้ างปี พ.ศ.1145 ก่อนพระเจ้ าชัยวรมันที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริม
หน้ าผาภูศิวลิงค์ สัมผัสกับร่องรอยอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ๆ ประทับใจกับลวดลายแกะสลักบนหินที่สวยงาม
ชัดเจนกว่าปราสาทหินใดๆ ที่พบเห็นในเมืองไทย เช่น รูปพระศิวะ พระนารายณ์ พระกฤษณะ นางอัปสร
และภาพการกวนเกษียร สมุทร ฯลฯ ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ
รับประทานอาหารคํ่าร้าน... หลังอาหารพักผ่อนอิสระ หรือจะเที่ยวชม แสง สี เสียง เมืองปากเซ ยามราตรี
ตามอัธยาศัย

อลังการน้าตกหลี่ผ-ี น้าตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่น้ าตกหลีผ่ ี ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้ านระหว่างทาง ถึงบ้ านนากะสัง
นําท่านลงเรือล่องมหานที สีพันดอน สู่น้ าตกหลีผ่ ี ผ่านเกาะดอนเดช ดอนคอน ชมซากหัวรถจักรไอนํา้
และสะพานรถไฟ ชมน้ าตกหลีผ่ ี หรือตาดสัมพะมิต เป็ นนํา้ ตกที่ไหลผ่านกลางแม่นาํ้ โขงไหลรวมกันจนเป็ น
แรงแม่นาํ้ กระทบ(มหานที สีพันดอน) แก่งหินต่างๆ อันเกิดจากพื้นของแม่นาํ้ โขงได้ เกิดการยุบตัวลงเป็ น
หลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทําให้ สายนํา้ ที่ไหลตกลงมาเป็ นกระแสนํา้ ที่เชี่ยวกราก
เปรียบเสมือนดั่งกังหันแห่งสายนํา้ ที่มีแรงกระทบของสายนํา้ อย่างแรก คําว่าหลี่ผี แปลว่า หลี่ เป็ นเครื่องมือ
จับปลาของชาวลาว และผีกค็ ือศพของคนที่ได้ ตกนํา้ ตายจากแม่นาํ้ โขง จะมาตกและติดกับหลี่ของชาวบ้ านที่
หาปลาแถวๆ นี้ รวมกันเป็ นหลี่ผี นับตั้งแต่น้ันมา นํา้ ตกแห่งนี้จึงมีนามว่า “น้ าตกหลีผ่ ี” เชิญเลือกมุม
ถ่ายภาพอิสระ
บริการอาหารกลางวันร้าน...
เดินทางสู่น้ าตกคอนพะเพ็ง หรือตาดคอน เป็ นนํา้ ตกที่ใหญ่ท่สี ุดในเขตแม่นาํ้ โขงตอนล่าง นํา้ ตกมีความสูง
ประมาณ 12 เมตร มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ จนได้ สมยานามว่า น้ าตกคอนพะเพ็ง เป็ นนํา้ ตกไนแอง
การ่าแห่ งเอเซีย เป็ นแก่งหินขนาดใหญ่มหึมาที่ก้นั ขวางทางเดินของแม่นาํ้ โขง แม่นาํ้ โขงเมื่อมาถึงบริเวณนี้
จะหักตัวลงตามความชันของหน้ าผา กลายเป็ นธารนํา้ ตกขนาดมหึมา ในฤดูแล้ งนํา้ โขงจะแตกต่างเป็ นสีขาว
สะอาดตาน่าชมเป็ นอย่างยิ่ง เสียงดังของนํา้ ตกคอนพะเพ็งดังครืนโครม เหมือนนํา้ ตกนับพันสายประสาน
เสียงกันดังอยู่ตลอดเวลา เพราะแก่งหินขนาดใหญ่ท่เี รียงรายขวางกั้นตลอดแนวลํานํา้ โขง ที่ดูเหมือนแม่นาํ้
โขงทั้งสายที่ไหลมา แล้ วกลายเป็ นนํา้ ตกลดระดับลง ด้ วยความแรงของนํา้ จํานวนมหาศาล ทําให้ เกิดความ
สูงตํ่าของระดับนํา้ ในบริเวณนี้ และความเสียงดังสนั่นของสายนํา้ ตกซึ่งถั่งทะลักราวกับจะถล่มทลายกางหิน
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18.00 น.

วันที่ส่ี
07.00 น.
08.00 น.

11.30 น.

16.30 น.
17.30 น.
19.00 น.

วันที่ห้า
04.59 น.

อย่างกราดเกรี้ยว ที่บังอาจมาขวางทางมิให้ ไหลล่องลงอย่างสะดวก แม่น้ าโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตร
ต้ นกําเนิดอยู่ท่รี าบสูงชิงไห่-ธิเทต มณฑลชิงไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไหลผ่าน 6 ประเทศ
ประกอบด้ วย จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ (อ่าวตังเกีย๋ ) ที่ประเทศ
เวียดนาม เชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ
รับประทานอาหารคํ่าร้าน... หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย พ ัก Campasak Grand Hotel /
Arawan Riversise Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

น้าตกตาดฟาน-ชนเผ่ากะตู้-น้าตกผาส้วม-ปากเซ-อุบลราชธานี-สถานีรถไฟสามเสน
รับประทานอาหารเช้ า
เดินทางสู่นาํ้ ตกตาดผาส้ วม รถวิ่งผ่านเมืองปากซอง เมืองแห่งขุนเขาและไร่กาแฟ เป็ นพืชเศรษฐกิจที่
ส่งออกของประเทศ ว่ากันว่ากาแฟเมืองปากเซมีรสหอมอร่อยน่ารับประทาน เป็ นสินค้ าส่งออกอันดับสอง
ของโลก ระหว่างทางแวะชมน้ าตกตาดฟาน หรือนํา้ ตกดงหัวสาว (ตาดคือนํา้ ตก ฟาน คือชื่อของสัตว์ชนิด
หนึ่งคล้ ายๆ เก้ ง) เป็ นนํา้ ตกที่เกิดจากการไหลมารวมกันของสายนํา้ ภูเขา 2 ลูก ซึ่งไหลตลอดทั้งปี รอบๆ
นํา้ ตกเต็มไปด้ วยป่ าไม้ นานาพันธุอ์ นั สมบูรณ์ สวยสดงดงามของธรรมชาติได้ อย่างลงตัว น้ าตกตาดฟาน
เป็ นนํา้ ตกที่สงู ที่สดุ ของประเทศลาว ซึ่งมีความสูงประมาณ 200 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี ถ่ายภาพไว้
เป็ นระลึก แล้ วนําท่านเดินทางต่อ ถึงน้ าตกตาดผาส้วม(ตาด แปลว่านํา้ ตก ส้ วม แปลว่า ห้ องหอ ของ
เจ้ าบ่าว เจ้ าสาว) นํา้ ตกแห่งนี้มีนาํ้ ไหลตลอดทั้งปี เป็ นนํา้ ตกที่สวยงามท่ามกลางแท่งหิน ผาที่มีขนาดใหญ่ มี
ลักษณะเป็ นแท่งๆ
ดั่งเหมือนได้ นาํ แท่งหินเหล่านั้นมาเรียงรายให้ เป็ นระเบียบ
ตกแต่งให้ สวยงาม
เหมือนกับห้ องนอน ซึ่งตรงนี้เรียกว่าถํา้ บาเจียง และถัดมาก็จะมีนาํ้ ตกที่มีขนาดเล็กกว่า เรียกว่า ตาดมะแงว
ซึ่งเป็ นสถานที่เกี่ยวข้ องนิทานอันเล่าขานกันมานานแสนนาน คือเรื่อง ความรักของท้าวบาเจียง กับนาง
มะโรง และหลายๆ สถานที่จะเกี่ยวกับข้ องกับความเป็ นมาของเรื่องนิทานดังกล่าว จากนั้นนําชมหมู่บา้ น
และวิถชี ีวิตของชนเผ่ากะตู ้ ที่อยู่แวดล้ อมท่ามกลางธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวันร้าน... หลังอาหารเดินทางกลับเมืองปากเซ และนําชมตลาดดาวเรือง เมืองปาก
เซ เพื่อให้ ทา่ นได้ ชมและเลือกซื้อสินค้ าพื้นเมือง อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้ าไหมทอด้ วยมือ ฯลฯ ได้ เวลา
สมควรอาลาเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก เดินทางกลับอุบลราชธานี
ถึงพรมแดนไทย-ลาว(ด่านวังเตา-ช่องเม็ก) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ า-ออกเมือง ฝั่งไทย-ลาว เสร็จแล้ ว
เดินทางต่อสู่ จ.อุบลราชธานี
ถึงจังหวัดอุบลราชธานี เชิญเลือกซื้อสินค้ าพื้นเมือง แหนม หมูยอ สับปะรด ผ้ าไหม อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่าร้าน...
อําลาเมืองอุบลราชธานีดินแดนแห่งดอกบัว เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถไฟตูน้ อนปรับอากาศชั้น 2
ขบวนที่ 24 อิสานวัฒนา พักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

สถานีรถไฟสามเสน(กรุงเทพฯ)
เดินทางถึงสถานีรถไฟสามเสน(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ…พร้ อมความประทับใจ

รหัสทัวร์ : THP17-PKG-LA-12OCT-30DEC17
อ ัตราค่าบริการ สาหร ับกรุป
๊ 16-20 ท่าน (มีห ัวหน้าท ัวร์ไทย) 8-9 ท่าน ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย
กรณี 8-9 ท่าน เด็กอายุตา
่ กว่า 10 ปี คิดราคาเท่าก ับผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่

เด็กอายุตา่ กว่า 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่าน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่านละ

1 ท่าน(มีเตียง)
12-16 ตค., 16-20 พย.,
8-12 ธค.60

8,900.-

8,900.-

2,000.-

8-9 ท่าน เดินทางได้ทก
ุ ว ัน
(ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)

8,900.-

8,900.-

2,000.-

29 ธค.-2 มค.61

9,500.-

9,500.

2,200.-

อัตรานี้ รวม

รถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ และรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวใน สปป.
ลาว/ อํานวยความสะดวก ตม.ไทย-ลาว/ บัตรผ่านแดน/ ที่พักโรงแรม 2 คืน(ห้ องละ 2-3 ท่าน)/ บัตรเข้ า
ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ เรือล่องนํา้ โขง/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ ประกันการ
เดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท(เฉพาะอุบัติเหตุ)/ นํา้ ดื่ม-ผ้ าเย็น

อัตรานี้ ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ไทย/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติและผู้ถือเอก
สารต่างด้ าว/อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ
หัก ณ ที่จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ ฯลฯ
เอกสารทีใ่ ช้ สําเนาบัตรประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุล-เลขบัตรประชาชน(วันเดินทางนําบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้ วย)
เด็กใช้ สตู ิบัตร และรูปถ่ายสี ขนาด 1
จํานวน 1
(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้ าการเดินทาง 1 สัปดาห์ เพื่อดําเนินการทําเอกสารผ่านแดน)
เงือ่ นไขการจอง เมื่อยืนยันการจอง แฟ็ กช์สาํ เนาหน้ าพาสปอร์ตมาที่พร้ อมชําระค่ามัดจํา ท่านละ 3,500 บาท
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยยึดถือและคํานึงถึงประโยชน์ทา่ นเป็ นสําคัญ

