5 วัน 2 คืน โดยรถโค้ ชปรับอากาศ
กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
23.00 น.
23.30 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

กาฬสิ นธุ์ – อุบลราชธานี

คณะพร้ อมกัน ณ จุ ดนัดหมายพบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิ ล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ให้กบั ท่านในเรื่ องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
นาท่ านออกเดินทางสู่ จังหวัด อุบลราชธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระหว่างการเดินทางบริ การอาหารค่าแบบ
ปิ คนิ กพร้อมเครื่ องดื่ ม บนรถ มัคคุ เทศก์แนะนาโปรแกรมการเดิ นทาง พักผ่อนค้างคื นบนรถนอนหลับฝั นดี
ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้ า
06.30 น.

(1)

(2)

อุบลราชธานี – ปราสาทหินวัดพู

คณะเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี ให้ ท่านปฏิบัติภารกิจส่ วนตัว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
นาท่า นเดิ นทางสู่ ด่า นช่ องเม็ก ชายแดนไทย-ลาว ผ่า นพิ ธีก ารตรวจคนเข้า เมื องนาท่ านเข้า สู่ เมืองปากเซ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (ลาวใต้) ชื่นชมทัศนี ยภาพ วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นประเทศ
ลาวตามอัธยาศัย ผ่านสะพานข้ามแม่น้ าโขงชื่ อว่า “สะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุ่น” มีความยาว 1,380 เมตร สู่
เมืองปากเซเมืองหลวงแห่งแขวงจาปาสัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทหินวัดพู ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
แห่ งใหม่ของลาว เชื่ อกันว่ามีประวัติความเป็ นมาย้อนหลังไปถึงก่อนสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ชมความโดดเด่นของตัวปราสาทที่ สร้ างอยู่บนภูเขา
และลวดลายแกะสลัก นางอัปสรและทวารบาล หน้าบันและทับหลังที่ตาม
ความเชื่ อโบราณ ชม บ่ อน้าเที่ยง หรื อบ่ อน้าศักดิ์สิทธิ์ และหินบูชายันต์
ภาพสลักตรีมูรติ ร่ องรอยของอารยธรรมโบราณที่ยงั หลงเหลือให้เห็นจนกระทัง่ ทุกวันนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

(3)

นา้ ตกหลีผ่ ี – นา้ ตกคอนพะเพ็ง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ บา้ นเพียงดี ลงเรื อหางยาวมุ่งไปยังที่ต้ งั ของน้ าตกหลี่ ผีบนเกาะดอนคอน ชมวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ของชาวบ้านชมซากของ หัวรถจักรไอน้า สะพานรถไฟ จักรวรรดิ
นิยมฝรั่งเศส นาชม นา้ ตกหลีผ่ ี หรื อที่ชาวลาวเรี ยกว่า น้าตกสมพะมิด ตั้งอยู่
ห่ างจากน้ าตกคอนพะเพ็งประมาณ 10 กิ โลเมตร ใช้เวลานัง่ เรื อข้ามแม่น้ า
โขงประมาณ 30 นาที ระหว่ า งทางบริ เ วณชายฝั่ ง จะมี ที่ พ ัก ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวเป็ นแบบกระต็อบไว้บริ การแก่ นักท่องเที่ ยวที่ ประสงค์จะพัก
ค้างคืน เรื อจะวิ่งไปจอดที่ท่าน้ าบ้านดอนเดด ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของรางรถไฟเก่าที่ฝรั่งเศสสร้างไว้ในอดีตท่านจะ
ได้ชมธรรมชาติที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศลาว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นเดิ นทางสู่ ไนแองการ่ า เอเชี ย หรื อ น้า ตกคอนพะเพ็ง ตั้ง อยู่ห่า งจากเมื องปากเซ แขวงจาปาสั ก
ประมาณ 148 กิ โลเมตร และอยู่ห่างจากช่ องเม็ก อาเภอสิ รินธร จังหวัด
อุบ ลราชธานี ประมาณ 192 กิ โลเมตร เป็ นน้ า ตกที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ มี ล ัก ษณะเป็ นแก่ ง หิ น ขนาดใหญ่ ก้ ัน ทางเดิ น ของ
กระแสน้ าแม่น้ าโขง มี ความสู งประมาณ 15 เมตร ความกว้างประมาณ 1
กิ โลเมตร นับเป็ นประติมากรรมธรรมชาติที่มีความสวยงามสร้ างความ
ประทับใจเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
(4) นา้ ตกตาดผาส้ วม – นา้ ตากตาดฟาน – อุบลราชธานี - กาฬสิ นธุ์
เช้ า
บ่ าย

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปากซอง เมืองที่ปลูกชาและกาแฟเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่
สาคัญของประเทศ และความเป็ นอยูข่ องผูค้ นเมืองปากซองชม น้าตกตาด
ผาส้ วม ชมน้ าตกที่ไหลลงมาจากแหล่งน้ าเดี ยวกัน แต่แบ่งแยกเป็ นสายน้ า
ตกถึง 8 แห่งที่อุทยานบาเจียงนาท่านชม นา้ ตกตาดฟาน ไร่ ชา ไร่ กาแฟ และ
ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นเมืองปากซอง จากนั้นเดินทางกลับปากเซ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับช่ องเม็ก แวะช้อปปิ้ งที่ชายแดนไทย-ลาว สิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษี ก่อนนาท่านกลับ
อุบลราชธานี แวะซื้ อของฝากจากเมืองอุบลฯ ฝากทางบ้าน เช่น แหนม กระดูกหมู หมูยอ สับปะรด หรื ออื่นๆ
อีกมากมายที่ข้ ึนชื่อของเมืองอุบล
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางกลับสู่ กาฬสิ นธุ์ พักผ่อนค้ างคืนบนรถ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
03.00 น.

(5)

กาฬสิ นธุ์

คณะเดินทางถึงกาฬสิ นธุ์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

