
 
 

  
 

สมัผสัชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของเพ่ือนบา้น 

ลาวใตจ้  าปาสกั 2 วนั 1 คืน 

 อุบลราชธานี-ช่องเม็ก-น ้าตกหล่ีผี-น ้าตกคอนพะเพ็ง 

ตลาดเชา้-น ้าตกตาดฟาน-ไร่ชากาแฟ-น ้าตกตาดผาซ่วม-ชอ้ปป้ิงดูตี้ ฟรี 
 

วนัแรก  ( อุบลราชธานี-ช่องเม็ก-น ้าตกหลี่ผี-น ้าตกคอนพะเพ็ง-เมืองปากเซ) 

07.00 น. เจา้หนา้ท่ี สีสนั หรรษา ทราเวล รอตอ้นรบัคณะท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก  

09.30 น. เดินทางถึงด่านชายแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ไทย- ลาว จากน้ัน 
 เดินทางมุง่หนา้สู่เมืองปากเซ เมืองท่าทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของลาวทางตอนใต ้

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารแมบุ่ญเฮียง (ม้ือที่1)  

13.00 น. ออกเดินทางสู่ “น ้าตกหล่ีผี”   

13.15 น. เปล่ียนการเดินทางโดยใชเ้รือทอ้งถ่ินขา้มมหานทีส่ีพนัดอนสู่น ้าตกหล่ีผี  

เสน้ทางไปชมน ้าตก จะผ่านชุมชนของชาวบา้นท่ีเงียบสงบ ในเกาะคอนใต ้และในบริเวณน้ี ยงัมีซาก
ของหวัรถจกัรไอน ้าท่ีฝรัง่เศสท้ิงเอาไว ้รางรถไฟ สะพานท่ีสรา้งจากเกาะคอนใต้
ขา้มไปเกาะคอนเดช และสถานีขนถ่ายสินคา้ของฝรัง่เศสท่ีขนจากทา้ยเกาะ
ขึ้ นมาชมความสวยงามแลว้เดินทางกลบัตามเสน้ทางเดิม 

15.00 น. ออกเดินทางสู่  น ้าตกคอนพะเพ็ง  “ไขมุ่กแห่งแม่น ้าโขง”  

15.30 น. น าท่านชมความงามของน ้าตกท่ีมีความสงูประมาณ 15 เมตร ซ่ึงเป็นแก่งหินขนาดใหญ่กั้นขวางแมน่ ้า

โขง  กระแสน ้าท่ีไหลทะลกัลงจากหน้าผาสงูเป็นแนวกวา้งกระโจนลงสู่พ้ืนเบ้ืองล่าง แรงกระทบท่ีตกลง
ไปส่งผลท าใหเ้กิดละอองกระเซนไปทัว่บริเวณ และก่อใหเ้กิดเสียงดงัคลา้ย ๆ สายน ้าท่ีก าลงัเกร้ียว
กราด 

16.20 น. น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั โรงแรมทวินโลตสั หรือเทียบเท่า 

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ รา้นแพลา้นชา้ง (ม้ือที่2) 

วนัที่สอง  (ตลาดเชา้-น ้าตกตาดฟาน-ไรช่ากาแฟ-น ้าตกตาดผาซ่วม-อุบลราชธานี)  

06.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3) 

07.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ “ตลาดเชา้เมืองปากเซ” ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย  

อาทิเช่น  ผา้ไหมพ้ืนเมือง ,เคร่ืองเงินฝีมือช่างโบราณหลวงพระบาง  ฯลฯ 

08.00 น. ออกเดินทางมุง่หนา้สู่น ้าตกตาดฟาน คณะเดินทางถึง “น ้าตกตาดฟาน” น าท่าน 

ชมความงามของสายน ้าท่ีท้ิงตวัจากท่ีสงู ลงสู่แม่น ้าโขง ไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน 

ชม ไร่ชากาแฟ ชอ้ปป้ิงใบชาปลอดสารพิษ และกาแฟสด ๆ จากไร่ 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ น ้าตกตาดผาซ่วม 

10.40 น. น าท่านชมน ้าตกอีกแห่งหน่ึงท่ีสวยงามของลาวใต ้ ชมชีวิตความเป็นอยูข่องชนเผ่า  
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ชมบา้นแบบต่าง ๆ ของชนเผ่า เคร่ืองใชไ้มส้อย  งานฝีมือ ดนตรี การฟ้อนร า ฯลฯ 

12.00 น บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารผาซ่วม (ม้ือที่4) 

13.00 น. น าคณะอ าลาเมืองปากเซ เดินทางสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก 

14.00 น. เดินทางถึง ด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย-ลาว น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีไวน์ชั้นดีจาก

ต่างประเทศ และสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆมากมายใหท่้านเลือกช้ือ 
15.30 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัอุบลราชธานี 

16.30 น. เดินทางถึงจงัหวดัอุบลราชธานีน าท่านช้ือของฝากของท่ีระลึก อาทิ หมยูอ ,กุนเชียง, แหนมช่ีโครงหม ู

ท่ีขึ้ นช่ือของจงัหวดัอุบลฯ. 
17.30 น. คณะเดินทางกลบัโดยสวสัดีภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
จ านวนผูเ้ดินทาง 8-12 ท่าน 13-16 ท่าน 17-19 ท่าน 20-30 ท่าน 31-40 ท่าน พกัเดี่ยว 

โรงแรมระดบั 4 ดาว 5,000 บาท 4,900 บาท 4,500 บาท 4,300 บาท 3,900 บาท 650 บาท 

    

อตัราดงักล่าวรวม 
    ค่ารถตูป้รบัอากาศตลอดการเดินทาง   

 ค่ารถและเรือทอ้งถ่ินตามรายการ               

 ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน สปป.ลาว จ านวน 1 คืน 

    ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม 4 มื้ อ       

 ค่าเอกสารผ่านแดนไทย - ลาว                  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราดงักล่าวไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่นมินิบาร,์ชกั รีด,โทรศพัท ์ฯลฯ  

 ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากทางรายการจดัให ้        

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม7%และภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย3%,1% 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนักงานขบัรถ                     

เอกสารที่ใชใ้นการเดินทาง 

·           ผูใ้หญ่      รปูถ่าย 1หรือ2 น้ิว 2 ใบ+ส าเนาบตัรประชาชน 2 ใบ 

·          เด็กท่ียงัไม่มีบตัรประชาชน      รปูถ่าย 1หรือ2 น้ิว 2 ใบ+ส าเนาสูติบตัร 2 ใบ 

หมายเหต ุ  
  กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

  กรุณามดัจ าเงินทนัที 30 % เมื่อตอบรบัการใชบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 3 วนั 

  โปรแกรมดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะจะค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

ส าหรบัการช าระค่าใชจ้า่ย  ท่านสามารถโอนเขา้บญัชีดงัน้ี ; 
 

1. ธนาคาร  กสิกรไทย  สาขาวารินช าราบ 

    ช่ือบญัชี       นางสาวรภสัสรณ ์รงัษีกาญจน์ส่อง 

    เลขท่ีบญัชี   168-2-67480-2  
    ประเภท  ออมทรพัย ์ 

2. ธนาคาร  กรุงไทย  สาขา ถนนวารินช าราบ 
    ช่ือบญัชี       นางสาวรภสัสรณ ์ รงัษีกาญจน์ส่อง 
    เลขท่ีบญัชี    314-0-49640-0 
    ประเภท       ออมทรพัย ์

 


