
 

 

 
 

ก ำหนดกำร 

งำนประชุมวชิำกำรกลำงปี สมำคมโลหติวทิยำแหง่ประเทศไทย คร ัง้ที ่47 และ ทศันศกึษำ 

วนัที ่5-8 พฤศจกิำยน 2558  โรงแรมสุนยีแ์กรนด ์ จงัหวดัอุบลรำชธำน ี

 

พฤหสัที ่5 พฤศจกิำยน 2558  (กทม. - อุบลรำชธำน ี– ประชุมวชิำกำร) 

06.00 น. ผูเ้ขา้รว่มประชมุพบกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์Thai Smile Air เพือ่เชค็อนิ 

07.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Thai Smile Air เทีย่วบนิ TG 2020 (WE 20) มุง่สู ่จ. อบุลราชธานี 

08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิอบุลราชธานี  

08.50 น.           น าคณะเดนิทางสูโ่รงแรมสนุียแ์กรนด ์

09.15-09.50 น. รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมสนุียแ์กรนด ์(เจา้หนา้ทีจ่ะท าการเชค็อนิใหท้กุทา่น) 

09.50-19.30 น.  กำรประชุมวชิำกำรกลำงปี สลท. คร ัง้ที ่47  (ตำมก ำหนดกำรประชุมวชิำกำร) 

19.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

ศกุรท์ ี ่6 พฤศจกิำยน 2558  (ประชุมวชิำกำร – สำมพนัโบก – ชอ่งเม็ก – จ ำปำสกั) 

07.00 น. บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม       

08.30-12.30 น.  กำรประชุมวชิำกำรกลำงปี สลท. คร ัง้ที ่47 (ตำมก ำหนดกำรประชุมวชิำกำร) 

12.30 น. เชค็เอาทจ์ากโรงแรมสนุียแ์กรนด ์  

13.00 น.    เดนิทางออกจากเมอืงอบุลฯ  

15.00 น. แวะชมธรรมชาต ิสำมพนัโบก แกง่หนิหรอืกมุภลกัษณ์ทีอ่ยูใ่ตล้ าน ้าโขง ในอ าเภอโพธิไ์ทร จ.

 อบุลราชธานี เกดิจากแรงน ้าวนกดัเซาะ กลายเป็นแอง่มากกวา่ 3,000 แอง่ และจะปรากฏใหเ้ห็น

 ในชว่งฤดแูลง้ทีน่ ้าแหง้ขอด แกง่หนิดังกลา่วก็จะโผลพ่น้น ้าคลา้ยภเูขากลางล าน ้าโขง จนชาวบา้น

 เรยีกวา่ แกรนแคนยอนน ้าโขง ซึง่จะปรากฏการณ์นีจ้ะเกดิขึน้ตัง้แตป่ระมาณเดอืนตลุาคม -  

 พฤษภาคม ซึง่หลังจากนัน้จะมนี ้าหลากมาทว่มโบกเหลา่นัน้จมหายไปอยูใ่ตแ้มน่ ้า    

16.00 น. มุง่หนา้สู ่ดำ่นชอ่งเม็ก “เปิดประตสููเ่มอืงลาวตอนใต”้  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงดา่นชอ่งเม็ก-วัง

 เตา่ (ทมีงานด าเนนิการใหเ้ขา้ออกดา่นแบบ VIP)  น าทา่นพบกับมคัคเุทศกล์าว  จากนัน้เดนิทาง สู่

 เมอืงปากเซ ขำ้มสะพำนมติรภำพลำว-ญีปุ่่ น ทีท่อดยาวขา้มล าน ้าโขงกวา่ 1.6 กม.  น าทา่นชม

 รอบๆ  ตัวเมอืงปากเซ ยา่นการคา้ 

18.00 น. เดนิทางเขา้ทีพั่ก ณ โรงแรมจ าปาสกัแกรนด ์

19.00 น.   งานเลีย้งบฟุเฟตอ์าหารค ่า โดย สลท.   จากนัน้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

เสำรท์ ี ่7 พฤศจกิำยน 2558  (ปำกเซ – น ำ้ตกคอนพะเพ็ง – น ำ้ตกหลีผ่)ี 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ของโรงแรม 

08.30 น. ออกเดนิทางตามถนนสาย 13 ไปยงั น ำ้ตกคอนพะเพ็ง  ชมความงามและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี

อาคเนย ์จนไดรั้บสมญานามวา่ “ไนแองกำรำ่แหง่เอเชยี”   

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5


 

 

12.30 น. ออกเดนิทางสูบ่า้นนากะสงั น าทา่นลงเรอืล าใหญ่ ลอ่งเรอืลัดเลาะตามแกง่แมน่ ้าโขงสู ่บา้นดอนคอน  

 จากนัน้น่ังรถสองแถวทอ้งถิน่สู ่แกง่หลีผ่ ี ผ่านหมูบ่า้นชมุชนรมิแมน่ ้าโขง  ชมหัวรถจักรโบราณ 

 และสะพานรถไฟประวัตศิาสตรร์อ่งรอยแหง่อาณานคิมฝร่ังเศส  และชมทัศนียภาพอันสวยงามของ

 แกง่หลีผ่ ีสมญานาม “มหำนทสี ีพ่นัดอน” 

18.30 น. เดนิทางกลับถงึเมอืงปากเซ 

19.00 น. บรกิารอาหารเย็นกอ่นเขา้ทีพั่ก 

 

 

วนัอำทติยท์ ี ่ 8 พฤศจกิำยน 2558  (ตลำดดำวเรอืง – น ำ้ตกผำสว้ม – ชอ่งเม็ก – กทม.) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่น ำ้ตกตำดฟำน ชมน ้าตกคูท่ีโ่รแมนตกิและสงูสดุในลาวใต ้เกดิจากธารน ้า 2 สายจาก

 หบุเขาสองลกูไหลมาบรรจบกันแลว้หลั่งรนิจากยอดเขาคูก่ันเป็นระยะทางถงึ 120 เมตร   

  แวะ ไรช่ำกำแฟ ของคณุตำ Ong Ya ซึง่ถอืวา่เป็นผลผลติทีท่ ารายไดแ้ละสง่ออกของลาวใตอ้ยา่ง

 มหาศาล  และไดช้ือ่วา่คณุภาพดทีีส่ดุในอษุาคเนย ์

11.00 น. มุง่หนา้สู ่น ำ้ตกผำสว้ม ชมความงามน ้าตกชือ่แปลกห ูน่าทึง่ธรรมชาตอิันเย็นสบาย ซกุซอ่นอยูภ่ายใน

อทุยานเมอืงบาเจยีง ดัดแปลงตกแตง่ใหส้วยงามตลอดปีโดยนักพัฒนาอนุรักษ์ชาวไทย  อกีทัง้สมัผัส

วัฒนธรรมวถิชีวีติหมูบ่า้นชนเผ่าทีถ่กูรวบรวมไว ้เพือ่ถา่ยทอดศลิปวัฒนธรรมตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน 

13.30 น. เดนิทางกลับสูด่า่นชอ่งเม็ก มุง่หนา้สู ่ตลำดดำวเรอืง ชอ็ปป้ิงสนิคา้หลากหลายจาก ไทย-ลาว-จนี-

 เวยีดนาม 

15.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิ จ. อบุลราชธานี 

17.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอบุลราชธานี 

18.00 น. เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิ TG 2029 (WE 29) สูก่รงุเทพฯ 

19.05 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

             -------------------------------------------------- 


