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จังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัว ประตูส่อู นิ โดจีน ที่มีพรมแดนติดกับทางภาคใต้ สปป.ลาว ทางด่านช่อง
เม็ก-วังเตา โดยมีเมืองปากเซ เป็ นศูนย์กลางของแขวงจาปาสัก ประชากรมากเป็ นอันดับสาม จานวน 616,642 คน(ปี
2549) มีพ้ ืนที่ 15,415 ตารางกิโลเมตร เจ้ าแขวงคนสุดท้ าย คือเจ้ าบุญอุ้ม ชมน้ าตกหลีผ่ ี อันลือชื่ออยู่บนลานา้ โขงที่มี
กระแสนา้ ไหลหลากส่งเสียงกึกก้ องดังกังวานอยู่ตลอดทั้งปี ชมน้ าตกคอนพะเพ็ง ไนแองการาแห่งเอเชีย อลังการเหลือสุด
ที่จะพรรณนา ว่ากันว่าเป็ นนา้ ตกที่ย่งิ ใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมปราสาทหินวัดภู ปราสาทหินที่สร้ างขึ้นด้ วย
ฝี มือช่างที่ประณีตบรรจง ในยุคของศิลปะแบบนครวัด สมัยเดียวกับปราสาทหินพิมาย และปราสาทหินนครวัด ซึ่งได้ รับการ
ขึ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์ UNESCO เมืองปากเซ มีชายแดนติดกับจังหวัดสตรึงเตรง ประเทศกัมพูชา มี
ปลาโลมานา้ จืดหรือชาวลาวเรียกปลาข่า อาศัยอยู่ และมีด่านสากลที่จะเดินทางจากลาวเข้าสู่กรุงพนมเปญ และเข้า
เวียดนาม ที่ด่านบะเวด-ม๊อคบาย สู่เมืองไซง่อนหรือโฮจิ มินห์ หรือจากนครพนมเป็ น เข้ าเมืองสีหนุวิลล์ แล้ วมาเยี่ยมพี่
น้ องชาวไทยที่เกาะกง และกลับเข้ าสู่จังหวัดตราด ประเทศไทย ได้ ถนนลาดยางตลอด นอกจากนี้ท่านสามารถเดินทางจาก
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 โดยเราเป็ นผู้บุกเบิกเส้ นทาง GATE WAY INDOCHINA ที่ชานาญเส้ นทางอินโดจีน ทาง
รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่นา้ โขง เป็ นพิเศษ ท่านจะไม่ไปสัมผัสเส้นทางดังกล่าวสักครั้งหนึง่ ในชีวิต?
UPB03: ลาวใต ้-อุบลฯ-ปากเซ-หลีผ
่ -ี คอนพะเพ็ง-วัดพู 3 วัน(SL)

กำหนดกำรเดินทำง

19-21 มค., 16-18 กพ., 16-18 มีค.61

8-9 ท่ำน เดินทำงได้ทก
ุ ว ัน (ไม่มห
ี ัวหน้ำท ัวร์ไทย)
........

ท่ำนละ 12,900 บำท
ท่ำนละ 12,900 บำท
ท่ำนละ 13,900 บำท
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วันแรก
09.30 น.

11.50 น.
13.20 น.

19.00 น.

วันที่สอง
06.00 น.
07.30 น.

เที่ยง
บ่าย

สนามบินสุวรรณภูมิ-เมืองปากเซ(แขวงจาปาสัก)-มรดกโลกปราสาทหินวัดภู
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10
เคาน์เตอร์ W แถว 6-8 สายการบินลาวแอร์ไลน์(QV) เจ้ าหน้ าที่ตรวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระก่อน
เดินทาง
เหินฟ้ าสู่เมืองปากเซ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV224 รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง
ถึงสนามบินเมืองปากเซ ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะ แล้ วนาท่านขึ้นรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศท้ องถิ่น
เดินทางสู่เมืองปากเซ แขวงจาปาสัก ทางตอนใต้ ของ สปป.ลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ
แล้ วนาท่านเดินทางไปยัง ”ปราสาทหินวัดภู” หรือนักโบราณคดีลาวเรียกว่า “นครเสดถาปุระ” ตั้งอยู่ ณ ภู
เกล้ า หรือ “ลึงคบรรพต” รถวิ่งผ่านเขตชุมชนเก่าแก่ของเมืองจาปาสัก ชมตึกแถวของเศรษฐีชาวจีน และวัง
ของเจ้ าบุญอุ้มผู้ท้ งิ แผ่นดิน ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2518 ชมปราสาทหินวัดพู ซึ่งได้ รับการ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติให้ เป็ น
“มรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ชาติ”
แห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว เมื่อปี พ.ศ.2545 ซึ่งสร้ างปี พ.ศ.1145 เป็ นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า
1,000 ปี สัมผัสร่องรอยอารยะธรรมจากลวดลายการแกะสลักหิน รูปพระศิวะ พระนาราย์ พระพรหม
พระกฤษา นางอัสร เชิญถ่ายภาพอิสระตามอัธยาศัย ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ
รับประทานอาหารค่าร้าน..... หลังอาหารนาเข้ าที่พ ัก Campasak Grand Hotel / Arawan
Riversise Hotel (4 ดำว) หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ หรือจะเที่ยวชม แสง สี เสียง เมืองปากเซ
ยามราตรี ตามอัธยาศัย

อลังการน้าตกหลี่ผ-ี น้าตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางตามเส้ นทางหมายเลข 13 สายใต้ ประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้ านนากะสัง นาท่านลงเรือ
หางยาลัดเลาะเกาะดอนต่างๆ ไปยังที่ต้งั ของ “น้ าตกหลีผ่ ”ี บนเกาะดอนคอน ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ชาวบ้ านตามเกาะดอนคอนจะมีชาวบ้ านสร้ างบ้ าน Home Stay สาหรับนักท่องเที่ยวตลอดเส้ นทาง และ “ชม
ซากหัวรถจักรไอน้ า และสะพานรถไฟ” ของจักรวรรดิ์นิยมฝรั่งเสศ ชมน้ าตกหลีผ่ ี หรือตาดสัมพะมิต
เป็ นนา้ ตกที่ไหลผ่านกลางแม่นา้ โขงไหลรวมกันจนเป็ นแรงแม่นา้ กระทบ(มหานที สีพันดอน) แก่งหินต่างๆ
อันเกิดจากพื้นของแม่นา้ โขงได้ เกิดการยุบตัวลงเป็ นหลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทาให้
สายนา้ ที่ไหลตกลงมาเป็ นกระแสนา้ ที่เชี่ยวกราก
เปรียบเสมือนดั่งกังหันแห่งสายนา้ ที่มีแรงกระทบของ
สายนา้ อย่างแรก คาว่าหลี่ผี แปลว่า หลี่ เป็ นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว และผีกค็ ือศพของคนที่ได้ ตกนา้
ตายจากแม่นา้ โขง จะมาตกและติดกับหลี่ของชาวบ้ านที่หาปลาแถวๆ นี้ รวมกันเป็ นหลี่ผี นับตั้งแต่น้ันมา
นา้ ตกแห่งนี้จงึ มีนามว่า “น้ าตกหลีผ่ ี” เชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่นา้ ตกคอนพะเพ็ง
ถึงน้ าตกคอนพะเพ็ง รับประทานอาหารร้ าน....
ชมน้ าตกคอนพะเพ็ง หรือตาดคอน เป็ นนา้ ตกที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเขตแม่นา้ โขงตอนล่าง นา้ ตกมีความสูง
ประมาณ 12 เมตร มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ จนได้ สมยานามว่า ”ไนแองการ่าแห่งเอเซีย” เป็ นแก่ง
หินขนาดใหญ่มหึมาที่ก้นั ขวางทางเดินของแม่นา้ โขง แม่นา้ โขงเมื่อมาถึงบริเวณนี้จะหักตัวลงตามความชัน
ของหน้ าผา กลายเป็ นธารนา้ ตกขนาดมหึมา ในฤดูแล้ งนา้ โขงจะแตกต่างเป็ นสีขาวสะอาดตาน่าชมเป็ นอย่าง
ยิ่ง เสียงดังของนา้ ตกคอนพะเพ็งดังครืนโครม เหมือนนา้ ตกนับพันสายประสานเสียงกันดังอยู่ตลอดเวลา
เพราะแก่งหินขนาดใหญ่ท่เี รียงรายขวางกั้นตลอดแนวลานา้ โขง ที่ดูเหมือนแม่นา้ โขงทั้งสายที่ไหลมา แล้ ว
กลายเป็ นนา้ ตกลดระดับลง ด้ วยความแรงของนา้ จานวนมหาศาล ทาให้ เกิดความสูงต่าของระดับนา้ ใน
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บริเวณนี้ และความเสียงดังสนั่นของสายนา้ ตกซึ่งถั่งทะลักราวกับจะถล่มทลายกางหินอย่างกราดเกรี้ยว ที่
บังอาจมาขวางทางมิให้ ไหลล่องลงอย่างสะดวก แม่น้ าโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตร ต้ นกาเนิดอยู่ท่รี าบสูง
ชิงไห่-ธิเทต มณฑลชิงไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไหลผ่าน 6 ประเทศ ประกอบด้ วย จีน พม่า ลาว
ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ (อ่าวตังเกีย๋ ) ที่ประเทศเวียดนาม เชิญถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ
รับประทานอาหารค่าร้าน... หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย พ ัก Campasak Grand Hotel /

18.00 น.

Arawan Riversise Hotel (4 ดำว) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองปากเซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
ตื่นรับอรุณยามเช้ า แล้ วรับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารอาลาเมืองปากเซเดินทางสู่
สนามบิน
เหินฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV223
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ…..พร้ อมความประทับใจ

เช้ า
09.25 น.
10.55 น.

อ ัตรำค่ำบริกำร สำหร ับกรุป
๊ 8-9 ท่ำน (ไม่มห
ี ัวหน้ำท ัวร์ไทย) 16-20 ท่ำน มีห ัวหน้ำท ัวร์ไทย
กรณี 8-9 ท่ำน เด็กคิดรำคำเท่ำก ับผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่

เด็กอายุตา่ กว่า 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่าน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่านละ

1 ท่าน(มีเตียง)
19-21 มค., 16-18 กพ.,
16-18 มีค.61

12,900.-

12,900.-

2,000.-

8-9 ท่ำน เดินทำงได้ทก
ุ ว ัน

12,900.-

12,900.-

2,000.-

.......

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ-ปากเซ-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ รถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศท่องเที่ยว/
บัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ ที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้ องละ 2-3 ท่าน)/ ไกด์
ท้ องถิ่น(พูดไทย)/ เรือล่องนา้ โขง/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลท่านละ 1,000,000/500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)/ นา้ ดื่ม-ผ้ าเย็น
อัตรานี้ ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ไทย/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติและผู้ถอื
เอกสารต่างด้ าว/ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%/
และอื่นๆ ที่มไิ ด้ ระบุในรายการ
เอกสารทีใ่ ช้ พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
เงือ่ นไขการจอง เมื่อยืนยันการจอง แฟ็ กช์สาเนาหน้ าพาสปอร์ตพร้ อมชาระค่ามัดจา ท่านละ 5,000 บาท
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยยึดถือและคานึงถึงประโยชน์ท่านเป็ นสาคัญ
อัตรานี้ รวม

