กำหนดกำรเดิน ทำง

วันแรก
07.00 น.

08.00 น.

ด่ านช่ องเม็ก – ปากเซ – คอนพะเพ็ง – หลี่ผี
รถและทีม งานรั บคณะที่ จุด นัด หมาย คณะออกเดิน ทางสู่ด่า นช่ อ งเม็ ก อ.สิริน ธร จ.
อุบลราชธานี ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง บริ การอาหารว่าง
และเครื่ องดื่มบนรถ
คณะเดินทางถึงด่านช่องเม็ก ทีมงานทัวร์ อานวยความสะดวกเอกสารผ่านแดน ผ่านพิธี
การตรวจหนังสือเดินทางตรวจคนเข้ าเมือง(ตม.) จากนันพาทุ
้
กท่านเดินทางข้ ามแดนเข้ าสู่
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว พาทุก ท่านสัม ผัส ความสวยงามและความ
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในเอเชียอาคเนย์ ของ นา้ ตกคอนพะเพ็ง น ้าตกที่มีความสวยงามอย่างน่า
อัศจรรย์ จนได้ รับการยกย่องว่าเป็ นไนแองการ่ าแห่งเอเชีย เป็ นน ้าตกขนาดใหญ่ที่สดุ ใน
เขตแม่น ้าโขงตอนล่าง ตังอยู
้ บ่ นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกันเส้
้ นทางการไหลของแม่น ้าโขง
ทังสายมี
้
ลกั ษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10เมตร กระแสน ้าที่ไหลถาโถมกันลงมามี
ความรุนแรงจนเดือดพล่านกระจายเป็ นละอองไอน ้าแทรกตัวปกคลุมอยู่ตามแก่งหินแทบ

เที่ยง
บ่าย

ทุกอณูของบรรยากาศมองดูยิ่งใหญ่และสวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านชมวิวคอนพะเพ็ง
หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็ จเรี ยบร้ อ ย ออกเดินทางจากคอนพะเพ็ง นาท่านสู่
ท่า เรื อ ล่อ งเรื อ ลัด เลาะเกาะต่า งๆสู่เ กาะดอนคอนแห่ง มหานที สี่พัน ดอนข้ า มไปชม
นา้ ตกหลี่ผี ตังอยู
้ ใ่ นเขตดอนคอน ในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้ วย
กาลังแรงแตกเป็ นละอองสีขาวไปทัว่ แก่งดูสวยงามตื่นตามาก หลี่ เป็ นภาษาลาว หมายถึง
เครื่ องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีลกั ษณะคล้ ายลอบ ส่วนคาว่าผี หมายถึงคนตาย ซึ่งบริ เวณ
น ้าตกหลีผ่ ีจะมีกระแสน ้าไหลบ่าตามพื ้นที่ราบ ผ่านแผ่นหินแล้ วไหลตกลงมาตรงช่องซอก
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เขาที่แตกแยกออกจากกัน กระแสน ้าสีเขียวเข้ มในหน้ าแล้ งหรื อสีชาในฤดูฝนจะไหลบ่าตก
ลงมาเบื ้องล่างไหลไปตามรอยแตกของซอกเขาเป็ นทางยาวหลาย จุดที่พบศพจานวนมาก
คือบริ เวณร่ องหินของนา้ ตกหลี่ผี บริ เวณนี ้กระแสน ้าจะไหลมารวมตัวกันเป็ นแอ่งขนาด

ค่า
20.00 น.
ที่พัก

ใหญ่ จากนันน
้ ้าจะวนไปมาแล้ วจึงไหลตกลงไปด้ านล่างซอกและหลืบหินแคบๆทาให้ ศพ
ของทหารในสมัยสงครามอินโดจีนจานวนมากลอยมาติดในหลี่จับปลา ชาวลาวจึงเรี ยก
น ้าตกแห่งนี ้ว่า หลี่ผี ไม่ไกลออกไปแวะชม ซากหัวรถจักรไอน ้าสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2
และสะพานรถไฟของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับเข้ าเมืองปากเซ
บริการอาหารค่า ณ แพล้ านช้ าง
เข้ าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกนัง่ ชิลๆ ฟั งดนตรี สดขับกล่อม@ระเบียงเบียร์
ริ มน ้าของโรงแรม
โรงแรมจาปาสัก แกรนด์ โฮเทล หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง ตลาดดาวเรือง – ผาส้ วม – ตาดเยือง – ตาดฟาน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั น้ พาทุ ก ท่ า นช้ อปปิ ้ง สิ น ค้ าที่ ตลาดดาวเรื อง ตลาดที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของเมื อ ง
ปากเซ ศูนย์ กลางการค้ า ขายที่สาคัญของเมืองปากเซ มีทงโซนที
ั้
่เป็ นสินค้ าสดเช่นผัก ผลไม้
ปลา เนื ้อสัตว์ เป็ นต้ น และส่วนที่เป็ นโซนสินค้ าอุปโภค เสื ้อผ้ า ที่นาเข้ ามาจากประเทศเพื่อน
บ้ าน ได้ เวลาสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้ าเมืองปากซอง ที่ราบสูงที่ได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งผลิต
กาแฟชันดี
้ ของโลก เนื่องจากพื ้นที่เป็ นที่ราบสูง ที่เรี ยกว่าที่ราบสูงบอลิเวน (Bolaven Plateau)
อยู่ห่างจากเมื องปากเซประมาณ 50 กิ โลเมตร เส้ นทางรถขับไต่ขึ ้นเขาทีละน้ อยโดยไม่ร้ ู ตัว
สองข้ างทางธรรมชาติเขียวชอุ่ม เพราะมีปริ มาณน ้าฝนและสภาพอากาศที่พอเหมาะ ดินดี
เต็มไปด้ วยพื ้นที่ปลูกกาแฟ มีโรงงานกาแฟตังอยู
้ ใ่ นแถบนี ้ รวมทังน
้ ้าตกที่มีความสวยงาม ชม
ความสวยงาม ของนา้ ตกตาดเยือง เก็บภาพความประทับใจท่ามกลางละอองสายของน ้าตก
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เที่ยง
บ่าย

พร้ อมละอองหมอกเรี่ ยกับแมกไม้ ทา่ มกลางธรรมชาติที่บริ สทุ ธิ์ แวะชม ตาดฟาน น ้าตกแฝดที่
สูงที่สดุ ในลาว
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารห้ วยจาปี
เดินทางไปชมความงามของ ผาส้ วม คาว่าส้ วม ภาษาลาวหมายถึง ห้ องนอนที่กนไว้
ั ้ สาหรับ
ลูกสาวลูกเขย บริ เวณน ้าตกประกอบด้ วยลานหินที่เป็ นชันๆ
้ จุดเด่นของน ้าตกตากผาส้ วมคือ
สายน ้าที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งๆ รูปร่างคล้ ายห้ องหอของคูบ่ า่ วสาวดู
สวยงามมาก นอกจากนี ้ในอุทยานยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาหมู่บ้านโบราณของหลายชน
เผ่ามาจัดแสดงให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เที่ยวชม เช่น บ้ านของชาวเผ่าอาลัก บ้ านของชาวกระตู้ หอ
กวน ที่ใช้ เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าละแว ภายในจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชาว

เผ่าให้ เข้ าชม เวลาได้ สมควรออกเดินทางกลับด่านช่องเม็ก

16.00 น. เดินทางกลับถึงด่านช่องเม็ก ช่วงรอดาเนินการเอกสารผ่านแดน อิสระให้ ทกุ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ า
ปลอดภาษี ดิวตีฟ้ รี (Duty free) บริ เวณด่านช่องเม็ก
18.00 น. ส่งคณะกลับถึงตัวเมืองอุบลโดยสวัสดิภาพ
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อั ต ราค่ า บริ ก าร
ราคาขึน้ กับจานวนคนเดินทางและรถ
อ ัตรำนีร้ วม
ค่าอาหารมือ
้ หลักตามโปรแกรม จานวน 4 มือ
้
ค่าทีพ
่ ักตามทีร่ ะบุในรายการ 1 คืน พักห ้องละ 2 ท่าน
ค่ารถนาเทีย
่ วเดินทางในอุบล – ลาว
ค่าเอกสารรถ-เอกสารบุคคลผ่านแดนไทย ลาว
มีมัคคุเทศก์นาเทีย
่ ว(ไกด์ไทย ไกด์ลาว)
ประกันอุบต
ั เิ หตุ 1,000,000 บาทต่อท่าน(เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์)
บริการอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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