
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  PKZ04 PRASATWAT 4D SEP18-QV-W11 

              
 

 

 

จังหวัดอุบลราชธาน ี เมืองแห่งดอกบัว ประตูสู่อนิโดจีน ที่มีพรมแดนติดกบัทางภาคใต้ สปป.ลาว ทางด่านช่อง

เมก็-วังเตา  โดยมเีมืองปากเซ เป็นศูนย์กลางของแขวงจ าปาสกั ประชากรมากเป็นอนัดับสาม จ านวน 616,642 คน(ปี 

2549) มีพ้ืนที่ 15,415 ตารางกโิลเมตร เจ้าแขวงคนสุดท้าย คือเจ้าบุญอุ้ม  ชมน ้ าตกหลีผ่ ี อนัลือช่ืออยู่บนล าน า้โขงที่มี

กระแสน า้ไหลหลากส่งเสียงกกึก้องดังกังวานอยู่ตลอดทั้งปี ชมน ้าตกคอนพะเพ็ง  ไนแองการาแห่งเอเชีย อลังการเหลือสดุ

ที่จะพรรณนา ว่ากนัว่าเป็นน า้ตกที่ย่ิงใหญ่ที่สดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมปราสาทหินวดัภู ปราสาทหินที่สร้างข้ึนด้วย

ฝีมือช่างที่ประณีตบรรจง ในยุคของศิลปะแบบนครวัด สมัยเดียวกบัปราสาทหินพิมาย และปราสาทหินนครวัด ซ่ึงได้รับการ

ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์ UNESCO เมืองปากเซ มีชายแดนติดกบัจังหวัดสตรึงเตรง ประเทศกมัพูชา มี

ปลาโลมาน า้จืดหรือชาวลาวเรียกปลาข่า อาศัยอยู่ และมีด่านสากลที่จะเดินทางจากลาวเขา้สู่กรุงพนมเปญ และเขา้

เวียดนาม ที่ด่านบะเวด-มอ๊คบาย สู่เมืองไซง่อนหรือโฮจิมินห ์ หรือจากนครพนมเป็น เข้าเมืองสีหนุวิลล์ แล้วมาเย่ียมพ่ี

น้องชาวไทยที่เกาะกง และกลับเข้าสู่จังหวัดตราด ประเทศไทย ได้ ถนนลาดยางตลอด นอกจากน้ีทา่นสามารถเดินทางจาก

ปากเซ สู่แขวงอตัตะถอื อยู่ทางใต้สดุของลาว เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนกลาง ที่ด่านเบออี้-กอนตูม(ด่านสากล) เป็นทาง

ที่เช่ือมสู่เมืองดาลัด-โฮจิมินห์ หรือเมืองมรดกโลกฮอยอนั-ดานัง-นครเว้-กวางตรี เข้าสู่ด่านลาวบาว-แดนสะหวัน แห่ง

เมืองสะหวันเขต ได้ถนนลาดยางอย่างดี หรือจากปากเซ-สะหวันเขต-กวางตรี-นครเว้-ดานัง-ฮอยอนั กไ็ด้ ทา่นสามารถที่

จะเลือกเดินทางได้อย่างอสิระ โดยเราเป็นผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA  ที่ช านาญเส้นทางอนิโดจีน ทาง

รถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน และล่องเรือแม่น า้โขง เป็นพิเศษ ท่านจะไม่ไปสมัผสัเสน้ทางดงักล่าวสกัครั้งหนึง่ในชีวิต? 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง         11-14 พค.,22-25 มยิ.,13-16 กค.,24-27 สค., 21-24 กย.61   ทำ่นละ 13,900 บำท 

     8-9 ทำ่น เดนิทำงไดท้กุวนั (ไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย)   ทำ่นละ 13,900 บำท 

    27-30 กค., 10-13 สค.61        ทำ่นละ 14,900 บำท   
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วันแรก   สนามบินสวุรรณภมู-ิเมอืงปากเซ(แขวงจ าปาสัก)-เมอืงปากซอง(ท่ีราบสงูบอละเวน)                            
09.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา้ที ่10 

เคาน์เตอร์ W แถว 6-8 สายการบินลาวแอร์ไลน์(QV) เจ้าหน้าที่ตรวจเชค็บัตรโดยสารและสมัภาระ 
11.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองปากเซ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV224 รับประทานอาหารกลางวันบนเคร่ือง 
13.20 น. ถงึสนามบินเมืองปากเซ ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะ แล้วน าทา่นขึ้นรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศท้องถิ่น 

เดินทางสู่เมืองปากเซ แขวงจ าปาสกั ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของประเทศ 
แล้วน าทา่นเดินทางสู่เมืองปากซอง ทีร่าบสูงบอละเวน (Bolaven Plateau) ระหว่างทางผ่านภบูาเจียง ต้น
ต านานวรรณกรรมรักอมตะ “นางมะโรง ทา้วบาเจียง” แล้วแวะเข้าห้องน า้และถ่ายภาพที่สะบายดีวัลเล่ย์ 
จากน้ันเดินทางต่อสู่เมืองปากซอง เมืองแห่งขุนเขาและไร่กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกจิที่ส่งออกของประเทศ ว่า

กนัว่ากาแฟเมืองปากเซมีรสหอมอร่อยน่ารับประทาน เป็นสนิค้าส่งออกอนัดับสองของโลก เป็นแหล่งปลูก

กาแฟช้ันดีของ สปป.ลาว ชมวิวทวิทศัน์และทศันียภาพไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สดุในกลุ่มประเทศ AEC 
16.30 น. ถงึมืองปากซอง น าทา่นเข้าที่พกั Pakxong Thevada Hotel (ภเูทวดา) หรือเทยีบเทา่ พักผ่อน

ตามอธัยาศัย (สูดอากาศที่บริสทุธิ์ให้เตม็อิ่ม) 

ค ่า รับประทานอาการค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
วันท่ีสอง           เมอืงปากซอง-สวนดอกไมไ้ร่มนตา-น ้าตกตาดฟาน-ตาดผาส้วม-หมูบ่า้นชนเผา่  
                   มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา 
เช้า    ตื่นรับอรุณยามเช้า แล้วรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ไร่มนตา ซ่ึงเป็น

สวนดอกไม้เมืองหนาว และไร่สตอร์เบอร่ี ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนาไม้ดอกและและพืชสวนเมืองหนาวเพ่ือการ

ส่งออก ภายในสวนมีการจัดโซลน่ิง มีไม้ดอกหลายหลายนานาชนิด ภมูิทศัน์เป็นสวนริมทะเลสาบตกแต่ง

ประดับด้วยไหหิน และในโซลดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกเป็นแปลงมีสสีนัสดใส ซ่ึงสลับกนัเป็นทวิแถว น่าดู

ชมย่ิงนัก ซ่ึงมีพันธุ์ไม้นานาชนิด เชิญทา่นถ่ายภาพตามอธัยาศัย  ได้เวลาสมควรเดินทางอ าลาสวนดอกไม้

มนตา สู่น ้าตกตาดฟาน หรือน า้ตกดงหัวสาว (ตาดคือน า้ตก ฟาน คือช่ือของสตัว์ชนิดหน่ึงคล้ายๆ เก้ง) 

เป็นน า้ตกที่เกดิจากการไหลมารวมกนัของสายน า้ ภเูขา 2 ลูก ซ่ึงไหลตลอดทั้งปี รอบๆ น า้ตกเตม็ไปด้วยป่า
ไม้นานาพันธุอ์นัสมบูรณ์ สวยสดงดงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัว น ้าตกตาดฟานเป็นน า้ตกคู่แฝดที่เกดิ

จากหินทรายตระการตา มีระดับความสูง 120 เมตร เชิญทา่นถ่ายภาพไว้เป็นระลึกตามอธัยาศัย จากน้ัน
เดินทางสู่ “บาเจียงรีสอรท์” หรือ “น ้าตกตาดผาสว้ม”(ตาด แปลว่าน า้ตก ส้วม แปลว่า ห้องหอ ของ
เจ้าบ่าว เจ้าสาว) น า้ตกแห่งน้ีมีน า้ไหลตลอดทั้งปี เป็นน า้ตกที่สวยงามทา่มกลางแทง่หิน ผาที่มีขนาดใหญ่ มี

ลักษณะเป็นแทง่ๆ ดั่งเหมือนได้น าแท่งหินเหล่านั้นมาเรียงรายให้เป็นระเบียบ ตกแต่งให้สวยงาม

เหมือนกบัห้องนอน ซ่ึงตรงน้ีเรียกว่าถ า้บาเจียง และถัดมากจ็ะมีน า้ตกที่มีขนาดเลก็กว่า เรียกว่า ตาดมะแงว 
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ซ่ึงเป็นสถานที่เกี่ยวข้องนิทานอนัเล่าขานกนัมานานแสนนาน คือเร่ือง ความรักของท้าวบาเจียง กบันาง

มะโรง น ้าตกตาดผาสว้ม ที่พักทา่มกลางธรรมชาติน า้ตกและภเูขา ชมความงามของน า้ตกและสมัผัส

ธรรมชาติ วิถีชีวิตหลากหลายของชนเผ่าแห่งที่ราบสงูบอละเวน ในหมู่บา้นชนเผ่ากะตูภ้ายในรีสอร์ท 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรีสอร์ท 
บ่าย ออกเดินทางไปยัง ”ปราสาทหินวดัภู” หรือนักโบราณคดีลาวเรียกว่า “นครเสดถาปุระ” ตั้งอยู่ ณ ภเูกล้า 

หรือ “ลึงคบรรพต” รถว่ิงผ่านเขตชุมชนเก่าแก่ของเมืองจ าปาสกั ชมตึกแถวของเศรษฐีชาวจีน และวังของ
เจ้าบุญอุ้มผู้ทิ้งแผ่นดิน ช่วงเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. 2518  ชมปราสาทหินวดัพู ซ่ึงได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติให้เป็น “มรดกโลกทางวฒันธรรมของมวลมนุษยช์าติ” แห่งที่ 

2 ของ สปป.ลาว เมื่อปี พ.ศ.2545 ซ่ึงสร้างปี พ.ศ.1145 เป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี 
สมัผัสร่องรอยอารยะธรรมจากลวดลายการแกะสลักหิน รูปพระศิวะ พระนาราย์ พระพรหม พระกฤษ า นาง

อสัร เชิญถ่ายภาพอิสระตามอธัยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ แล้วน าทา่นขึ้นกราบไหว้พระ

วัดพูเสลา พร้อมกบัชมวิวทวิทศัน์ยามเยน็ ซ่ึงจะมองทวิทศัน์ตัวเมืองปากเซ และสะพานข้ามแม่น า้โขงลาว-

ญ่ีปุ่น ที่สวยงาม ถ่ายภาพตามอธัยาศัย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่ารา้นมะนพีอน หรือรา้น... หลังอาหารน าเข้าที่พกั Campasak Grand Hotel / 

Arawan Riversise Hotel (4 ดำว) หรือเทยีบเทา่ พักผ่อนอสิระ หรือจะเที่ยวชม แสง ส ี เสยีง 
เมืองปากเซ ยามราตรี ตามอธัยาศัย 

วันท่ีสาม   อลังการน ้าตกหล่ีผ-ีน ้าตกคอนพะเพง็(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย) 

06.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
07.30 น.         ออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ประมาณ 148 กโิลเมตร ถึงทา่เรือบ้านนากะสงั น าทา่นลงเรือ

หางยาลัดเลาะเกาะดอนต่างๆ ไปยังที่ต้ังของ “น ้ าตกหลีผ่”ี  บนเกาะดอนคอน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านตามเกาะดอนคอนจะมีชาวบ้านสร้างบ้าน Home Stay ส าหรับนักทอ่งเที่ยวตลอดเส้นทาง และ “ชม
ซากหวัรถจกัรไอน ้ า และสะพานรถไฟ” ของจักรวรรด์ินิยมฝร่ังเสศ ชมน ้าตกหลีผ่ ี หรือตาดสัมพะมิต 

เป็นน า้ตกที่ไหลผ่านกลางแม่น า้โขงไหลรวมกนัจนเป็นแรงแม่น า้กระทบ(มหานท ีสพัีนดอน) แก่งหินต่างๆ 

อนัเกดิจากพ้ืนของแม่น า้โขงได้เกดิการยุบตัวลงเป็นหลุม และเกดิผาสงู ประมาณ 15 ถงึ 20 เมตร ท าให้
สายน า้ที่ไหลตกลงมาเป็นกระแสน า้ที่เช่ียวกราก เปรียบเสมือนด่ังกงัหันแห่งสายน า้ที่มีแรงกระทบของ

สายน า้อย่างแรก ค าว่าหล่ีผี แปลว่า หล่ี เป็นเคร่ืองมือจับปลาของชาวลาว และผีกคื็อศพของคนที่ได้ตกน า้

ตายจากแม่น า้โขง จะมาตกและติดกบัหล่ีของชาวบ้านที่หาปลาแถวๆ น้ี รวมกนัเป็นหล่ีผี นับต้ังแต่น้ันมา 

น า้ตกแห่งน้ีจึงมีนามว่า “น ้ าตกหลีผ่”ี เชิญถ่ายภาพตามอธัยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่น า้ตกคอนพะเพง็ 
เที่ยง  ถงึน ้ าตกคอนพะเพ็ง  รับประทานอาหารร้านคอนพะเพง็ 
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บ่าย ชมน ้าตกคอนพะเพ็ง หรือตาดคอน เป็นน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในเขตแม่น า้โขงตอนล่าง น า้ตกมีความสงู

ประมาณ 12 เมตร มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ จนได้สมยานามว่า   ”ไนแองการ่าแห่งเอเซีย” เป็นแก่ง
หินขนาดใหญ่มหึมาที่กั้นขวางทางเดินของแม่น า้โขง แม่น า้โขงเม่ือมาถึงบริเวณน้ีจะหักตัวลงตามความชัน

ของหน้าผา กลายเป็นธารน า้ตกขนาดมหึมา ในฤดูแล้งน า้โขงจะแตกต่างเป็นสขีาวสะอาดตาน่าชมเป็นอย่าง

ย่ิง เสียงดังของน า้ตกคอนพะเพง็ดังครืนโครม เหมือนน า้ตกนับพันสายประสานเสยีงกนัดังอยู่ตลอดเวลา 

เพราะแก่งหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายขวางกั้นตลอดแนวล าน า้โขง ที่ดูเหมือนแม่น า้โขงทั้งสายที่ไหลมา แล้ว

กลายเป็นน า้ตกลดระดับลง ด้วยความแรงของน า้จ านวนมหาศาล ท าให้เกดิความสูงต ่าของระดับน า้ใน

บริเวณน้ี และความเสยีงดังสน่ันของสายน า้ตกซ่ึงถั่งทะลักราวกบัจะถล่มทลายกางหินอย่างกราดเกร้ียว ที่

บังอาจมาขวางทางมิให้ไหลล่องลงอย่างสะดวก แม่น ้ าโขงมีความยาว 4,880 กโิลเมตร ต้นก าเนิดอยู่ที่ราบสงู
ชิงไห่-ธเิทต มณฑลชิงไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไหลผ่าน 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน พม่า ลาว  
ไทย   กัมพูชา   และเวียดนาม  ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้(อ่าวตังเกีย๋)  ที่ประเทศเวียดนาม  เชิญถ่ายภาพตาม
อธัยาศัย  ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่ารา้นแพแม่ของลา้นชา้ง หลังอาหารอสิระตามอธัยาศัย  พกั Campasak Grand 

Hotel / Arawan Riversise Hotel (4 ดำว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันท่ีส่ี   ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดหลวง-เมอืงปากเซ-สนามบนิสวุรรณภมูิ 
 

เช้า    ตื่นรับอรุณยามเช้า จากน้ันน าทา่นไปใส่บาตรที่วดัหลวง หลังใส่บาตรน าชมวัดหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น า้เซโดน
ซ่ึงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2478  เป็นวัดเก่าแก่แห่งหน่ึงของเมืองปากเซ เป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารอ าลาเมืองปากเซ เดินทางสู่สนามบิน 

09.25 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV223 
10.55 น.    ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทบัใจ  

**ปากเซ-ปราสาทหินวัดพู-น า้หล่ีผี-คอนพะเพง็-ผาส้วม4วัน(QV)*** 

อตัรำคำ่บรกิำร  ส ำหรบักรุป๊ 8-9 ทำ่น (ไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย)  16-20 ทำ่น  มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย   
กรณี 8-9 ทำ่น  เด็กคดิรำคำเทำ่กบัผูใ้หญ ่    

                          

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่                      

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 10 ปี

พักรวมกับผูใ้หญ ่
1 ทา่น(มเีตยีง) 

พักเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

11-14 พค.,22-25 มยิ., 
13-16 กค. 24-27 สค.,  

21-24 กย.61 
13,900.- 13,900.- 2,200.- 

8-9 ทำ่น เดนิทำงไดท้กุวนั 13,900.- 13,900.- 2,200.- 

27-30 กค., 10-13 สค.61 14,900.- 14,900.- 2,500.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  PKZ04 PRASATWAT 4D SEP18-QV-W11 

อตัรานี้ รวม ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-ปากเซ-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ รถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศทอ่งเที่ยว/ 
บัตรเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ ที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2-3 ทา่น)/ ไกด์
ท้องถิ่น(พูดไทย)/ เรือล่องน า้โขง/ ประกนัการเดินทางและรักษาพยาบาลทา่นละ 1,000,000/500,000 บาท
(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)/ น า้ดื่ม-ผ้าเยน็  

 

อตัรานี้ ไม่รวม    ทปิไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้าทวัร์ไทย/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติและผู้ถือ 
เอกสารต่างด้าว/ อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ/ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%/  
และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

 

เอกสารทีใ่ช ้     พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

 เงือ่นไขการจอง เม่ือยืนยันการจอง แฟ็กช์ส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร.์... พร้อมช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท  
ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

หมายเหตุ :     โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ 
    แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและค านึงถึงประโยชน์ทา่นเป็นส าคัญ 

 


