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ก ำหนดกำรเดนิทำง  

 

วันแรก ด่านช่องเม็ก – ปากเซ – คอนพะเพ็ง – หล่ีผ ี
 

07.00 น. รถและทีมงานรับคณะท่ีจุดนัดหมาย  คณะออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก  อ .สิรินธร จ.

อุบลราชธานี ระยะทาง  90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  1.30 ชั่วโมง  บริการอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืมบนรถ 

08.00 น. คณะเดินทางถึงด่านช่องเม็ก ทีมงานทวัร์อ านวยความสะดวกเอกสารผ่านแดน ผ่านพิธี

การตรวจหนงัสอืเดินทางตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)  จากนัน้พาทกุทา่นเดินทางข้ามแดนเข้าสู่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พาทุกท่านสมัผัสความสวยงามและความ

ยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเชียอาคเนย์ ของ น า้ตกคอนพะเพ็ง น า้ตกท่ีมีความสวยงามอย่างน่า

อศัจรรย์   จนได้รับการยกยอ่งวา่เป็นไนแองการ่าแห่งเอเชีย เป็นน า้ตกขนาดใหญ่ท่ีสดุใน

เขตแม่น า้โขงตอนลา่ง ตัง้อยูบ่นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกัน้เส้นทางการไหลของแม่น า้โขง

ทัง้สายมีลกัษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10เมตร กระแสน า้ท่ีไหลถาโถมกันลงมามี

ความรุนแรงจนเดือดพลา่นกระจายเป็นละอองไอน า้แทรกตวัปกคลมุอยู่ตามแก่งหินแทบ

ทกุอณูของบรรยากาศมองดยูิ่งใหญ่และสวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านชมวิวคอนพะเพ็ง 
บา่ย หลงัรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อย  ออกเดินทางจากคอนพะเพ็ง น าท่านสู่

ท่าเรือ  ล่องเรือลัดเลาะเกาะต่างๆสู่เกาะดอนคอนแห่งมหานทีสี่พันดอนข้ามไปชม 

น า้ตกหล่ีผี ตัง้อยูใ่นเขตดอนคอน ในแก่งหลี่ผีท่ีไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วย

ก าลงัแรงแตกเป็นละอองสขีาวไปทัว่แก่งดสูวยงามต่ืนตามาก หลี ่เป็นภาษาลาว หมายถึง 

เคร่ืองมือจับปลาชนิดหนึ่งมีลกัษณะคล้ายลอบ สว่นค าว่าผี หมายถึงคนตาย ซึ่งบริเวณ

น า้ตกหลีผี่จะมีกระแสน า้ไหลบา่ตามพืน้ท่ีราบ ผา่นแผ่นหินแล้วไหลตกลงมาตรงช่องซอก
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เขาที่แตกแยกออกจากกนั กระแสน า้สเีขียวเข้มในหน้าแล้งหรือสีชาในฤดูฝนจะไหลบ่าตก

ลงมาเบือ้งลา่งไหลไปตามรอยแตกของซอกเขาเป็นทางยาวหลาย จุดท่ีพบศพจ านวนมาก

คือบริเวณร่องหินของน า้ตกหลี่ผี บริเวณนีก้ระแสน า้จะไหลมารวมตวักันเป็นแอ่งขนาด

ใหญ่  จากนัน้น า้จะวนไปมาแล้วจึงไหลตกลงไปด้านลา่งซอกและหลืบหินแคบๆท าให้ศพ

ของทหารในสมยัสงครามอินโดจีนจ านวนมากลอยมาติดในหลี่จับปลา  ชาวลาวจึงเรียก

น า้ตกแห่งนีว้่า หลี่ผี ไม่ไกลออกไปแวะชม ซากหัวรถจักรไอน า้สมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

และสะพานรถไฟของจกัรวรรดินิยมฝร่ังเศส ได้เวลาสมควรเดินทางกลบัเข้าเมืองปากเซ    

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ แพล้านช้าง 
20.00 น. เข้าที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลอืกนัง่ชิลๆ ฟังดนตรีสดขบักลอ่ม@ระเบียงเบียร์ 

ริมน า้ของโรงแรม 
ที่พัก    โรงแรมจ าปาสัก แกรนด์ โฮเทล หรือเทียบเท่า   
 
 

    
 
 

 

วันที่สอง ตลาดดาวเรือง – ผาส้วม – ตาดเยือง – ตาดฟาน 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้   พาทุกท่านช้อปปิ ้งสิน ค้า ท่ีตลาดดาวเ รือง  ตลาดท่ี ใหญ่ ท่ีสุดของเมือง                                                                                                                      
ปากเซ ศูนย์กลางการค้าขายท่ีส าคญัของเมืองปากเซ มีทัง้โซนท่ีเป็นสินค้าสดเช่นผกั ผลไม้ 
ปลา เนือ้สตัว์ เป็นต้น และสว่นท่ีเป็นโซนสินค้าอุปโภค เสือ้ผ้า ท่ีน าเข้ามาจากประเทศเพื่อน
บ้าน  ได้เวลาสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าเมืองปากซอง  ท่ีราบสงูท่ีได้ช่ือว่าเป็นแหลง่ผลิต
กาแฟชัน้ดีของโลก  เน่ืองจากพืน้ท่ีเป็นท่ีราบสงู ท่ีเรียกวา่ที่ราบสงูบอลเิวน (Bolaven Plateau) 
อยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 50 กิโลเมตร เส้นทางรถขับไต่ขึน้เขาทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว  
สองข้างทางธรรมชาติเขียวชอุ่ม เพราะมีปริมาณน า้ฝนและสภาพอากาศท่ีพอเหมาะ  ดินดี 
เต็มไปด้วยพืน้ท่ีปลกูกาแฟ มีโรงงานกาแฟตัง้อยูใ่นแถบนี ้ รวมทัง้น า้ตกท่ีมีความสวยงาม ชม
ความสวยงาม ของน า้ตกตาดเยือง  เก็บภาพความประทบัใจทา่มกลางละอองสายของน า้ตก  
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พร้อมละอองหมอกเร่ียกบัแมกไม้ทา่มกลางธรรมชาติท่ีบริสทุธ์ิแวะชม ตาดฟาน น า้ตกแฝดท่ี
สงูท่ีสดุในลาว               

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีร้านอาหารห้วยจ าปี 
บา่ย       เดินทางไปชมความงามของ ผาส้วม  ค าวา่ส้วม ภาษาลาวหมายถึง ห้องนอนท่ีกัน้ไว้ส าหรับ 
       ลกูสาวลกูเขย บริเวณน า้ตกประกอบด้วยลานหินท่ีเป็นชัน้ๆ จุดเดน่ของน า้ตกตากผาส้วมคือ 
       สายน า้ที่ไหลผา่นหินผาขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นแทง่ๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคูบ่า่วสาวดู 
       สวยงามมาก นอกจากนีใ้นอุทยานยงัมีพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเอาหมู่บ้านโบราณของหลายชน 
       เผา่มาจดัแสดงให้นกัทอ่งเท่ียวได้เท่ียวชม เช่น บ้านของชาวเผา่อาลกั บ้านของชาวกระตู้  หอ 
       กวน ท่ีใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของชาวเผา่ละแว ภายในจดัแสดงผลติภณัฑ์ของชาว 

       

 
       เผา่ให้เข้าชม  เวลาได้สมควรออกเดินทางกลบัดา่นช่องเม็ก 

                 
 

 

16.00 น. เดินทางกลบัถึงดา่นช่องเม็ก  ช่วงรอด าเนินการเอกสารผา่นแดน  อิสระให้ทกุทา่นช้อปปิง้สนิค้า 
    ปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (Duty free) บริเวณดา่นช่องเม็ก 
18.00 น. สง่คณะกลบัถึงตวัเมืองอุบลโดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ 
 

 ราคาขึน้กับจ านวนคนเดินทางและรถ 
 

อตัรำนีร้วม 

                    คา่อาหารมือ้หลกัตามโปรแกรม จ านวน  4 มือ้   

                    คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ 1 คนื พักหอ้งละ 2  ทา่น 

                    คา่รถน าเทีย่วเดนิทางในอุบล – ลาว 

                    คา่เอกสารรถ-เอกสารบุคคลผ่านแดนไทย ลาว                                  

                    มมีัคคเุทศกน์ าเทีย่ว(ไกดไ์ทย ไกดล์าว)   

                     ประกนัอุบตัเิหต ุ 1,000,000 บาทตอ่ทา่น(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์                   

                     บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 

                     คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
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