
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 11 ก.ย. 2020 17:56

ทัวร์อบุลฯ สามพันโบก ผาแต้ม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง-อุบลราชธาน ี...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
ทางไกด์ จะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง

ไหว้พระทำบุญ

วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดสิรนิทรวรารามภูพร้าว 
วัดภูเขาแก้ว 
ชมวัดทุ่งศรเีมือง



ตื่นตากับธรรมชาติ

ชมสามพันโบก แอ่งหนิน้อยใหญ่ 
ชมเสาเฉลียง ประติมากรรมธรรมชาติ
น้ำตกลงร ูUnseen In Thailand
น้ำตกสร้อยสวรรค์ 
ชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี 

สนุก&พักผ่อนสบายท่ี

ทอแสง โขงเจียม รสีอร์ท 
ร้านของฝากจากอุบลฯ

 ราคา

             จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

              เดินทาง    2    คน 11,750

              เดินทาง    3     คน 8,850

              เดินทาง  4 - 5  คน 7,350

              เดินทาง  6 - 7  คน 5,950

              เดินทาง  8 - 9   คน 5,450

                    พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

 (เดินทางช่วงปีใหม่ หรอืวันหยุดยาว กรณุาเช็คราคาอีกคร้ัง)  

 รายละเอียด



วันท่ี 1
ดอนเมือง – สนามบินอบุลฯ – แก่งสะพือ – เข่ือนสรินิธร – ช่องเม็ก – น้ำตกตาดโดน -
แม่น้ำสองส ี- ท่ีพักทอแสง รสีอร์ท

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Ubon+Ratchathani/Phibun+Mangsahan+District,+U
bon+Ratchathani/Chong+Mek,+Sirindhorn+District,+Ubon+Ratchathani/Khong+Chiam,+
Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/@15.2216775,104.8963803,10z/data=!3m1!4
b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.85642
17!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x31142e06e707ef3b:0x302b54113606090!2m2!1d105.2662
931!2d15.1149928!1m5!1m1!1s0x311449aa1c86d023:0x402b54113612310!2m2!1d105.430
2383!2d15.1264018!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.44
19546!2d15.2961807!3e0?hl=en

หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เหน็ภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง
ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง
หรอืไม่เดินทางสถานท่ีใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บรกิาร

กำหนดการ
06:00    พบกันทีส่นามบินดอนเมือง ช้ันผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  เจ้าหน้าทีข่องบรษัิทฯ เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอนิ

08:05    เหินฟ้าสู่สนามบินอบุลราชธานี ด้วยสายการบิน ... เทีย่วบินที.่..

09:20     เดนิทางถึงสนามบินบินอบุลราชธานี... ทมีงานไกด์คอยให้การต้อนรับ 

10:00     เดนิทางสู่ โขงเจียม ระหวา่งทางแวะชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว เช่น วัดเขาไม้แก้ว แก่งสะพือ ช่องเมก็

13:30     เดนิทางตอ่ยัง อำเภอ โขงเจียม โดยแวะชม วัดสิรนิธรวรารามภูพร้าว น้ำตกตาดโตน แมน้่ำสองสี ก่อนเข้าเช็คอนิทีพั่ก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดภูเขาแก้วหรือวัดป่าภูเขาแก้ว วัดป่าอรัญวาสี ก่อต้ังวัดเมือ่ปี พ.ศ. 2480 ส่ิงทีน่่าสนใจภายในวัดคือ พระอโุบสถ ทีป่ระดับด้วยกระเบ้ืองท้ังหลัง

แก่งสะพือ แก่งหินทีส่วยงามในลำน้ำมลู สะพือ เป็นคำทีเ่พ้ียนมาจากคำวา่ ซำพืด หรือ ซำป้ึดซ่ึงเป็นภาษาส่วย แปลวา่ งูใหญ ่หรืองูเหลือม 

ชายแดนไทย-ลาว ด่านช่องเม็ก ช่องเมก็เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว

วัดสิร ินธรวรารามภูพร้าว จุดเดน่ของวัดคือการได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ทีเ่ป็นจิตรกรรมทีอ่ยู่บนผนังด้านหลังของอโุบสถในย

ามคำ่คืน

น้ำตกตาดโดน น้ำตกขนาดไมใ่หญ ่แตม่ลีานให้ได้สัมผัสความเย็นฉ่ำของสายน้ำ

ชมจุดตัดของ แม่น้ำสองสี ซ่ึงเป็นจุดบรรจบของแมน้่ำมลูกับแมน้่ำโขง แมน้่ำโขงสีปูน แมน้่ำมลูสีคราม 

https://www.google.co.th/maps/dir/Ubon+Ratchathani/Phibun+Mangsahan+District,+Ubon+Ratchathani/Chong+Mek,+Sirindhorn+District,+Ubon+Ratchathani/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/@15.2216775,104.8963803,10z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x31142e06e707ef3b:0x302b54113606090!2m2!1d105.2662931!2d15.1149928!1m5!1m1!1s0x311449aa1c86d023:0x402b54113612310!2m2!1d105.4302383!2d15.1264018!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!3e0?hl=en


อาหาร
เช้า             ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน      อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

เย็น             อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 1
ดอนเมือง – สนามบินอบุลฯ – แก่งสะพือ – เข่ือนสรินิธร – ช่องเม็ก – น้ำตกตาดโดน -
แม่น้ำสองส ี- ท่ีพักทอแสง รสีอร์ท

วันท่ี 2
อทุยานผาแต้ม – น้ำตกสร้อยสวรรค์ - เสาเฉลียงใหญ่ - แก่งสามพันโบก

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratc
hathani/Sang+Chan+Waterfall,+Tambon+Na+Pho+Klang,+Amphoe+Khong+Chiam,+Cha
ng+Wat+Ubon+Ratchathani+34220/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9
E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%81+Lao+Ngam,+Pho+S
ai+District,+Ubon+Ratchathani/@15.5462234,105.3476509,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m
19!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961
807!1m5!1m1!1s0x3115bcb24b9060ff:0xdc127b055fe20ad1!2m2!1d105.5897133!2d15.515
9063!1m5!1m1!1s0x3115ed1aaaaaaaab:0xeefee5c8280563c2!2m2!1d105.3952558!2d15.7
95594!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00    อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:00 - 12:30  หลังอาหารเดนิทางชมสถานทีท่อ่งเทีย่วในอทุยานผาแต้ม เช่น เสาเฉลียง น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกทุง่นาเมือง

และเถาวัลย์ยักษ์

13:30    เดนิทางชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตอ่ยังเสาเฉลียงใหญ ่หาดหงษ์ และแก่งสามพันโบก ก่อนจะเดนิทางกลับทีพั่ก

https://www.google.co.th/maps/dir/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/Sang+Chan+Waterfall,+Tambon+Na+Pho+Klang,+Amphoe+Khong+Chiam,+Chang+Wat+Ubon+Ratchathani+34220/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581+Lao+Ngam,+Pho+Sai+District,+Ubon+Ratchathani/@15.5462234,105.3476509,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!1m5!1m1!1s0x3115bcb24b9060ff:0xdc127b055fe20ad1!2m2!1d105.5897133!2d15.5159063!1m5!1m1!1s0x3115ed1aaaaaaaab:0xeefee5c8280563c2!2m2!1d105.3952558!2d15.795594!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานผาแต้ม นับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ข้ึนแหง่แรกของประเทศไทย พระอาทิตย์ท่ีผาแ

ต้มจะข้ึนเวลาประมาณ 05:30 นาฬกิา
และเป็นจุดชมทะเลหมอกท่ีสวยงามแหง่หนึง่ของเมืองไทย 
หมู่ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาตร์ อายุกว่า 3,000 ปี Unseen In Thailand ซึ่งมี 4
กลุ่มภาพเขียน 
เสาเฉลียง เสาเฉลียงเป็นเสาหนิทรายรปูทรงคล้ายดอกเหด็บาน
พบกระจายอยู่ตามลานหนิในอุทยานแหง่ชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม
โดยแต่ละเสาสูงประมาณ 20 เมตร เส้นรอบวง 30 เมตร  
น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ท่ีไหลจากหน้าผาสูงชันสองด้าน
ซึ่งเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ตกลงมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย 
น้ำตกแสงจันทร์ มีชื่อมาจากสายน้ำท่ีเม่ือไหลผ่านช่องหนิลงมาเป็นสีขาวนวล ๆ
คล้ายแสงของดวงจันทร์ หรอือีกชื่อท่ีชาวท้องถิ่นรู้ จักกันดี คือ น้ำตกลงรู
หรอืน้ำตกลอดร ูเ
น้ำตกทุ่งนาเมือง อยู่ในอุทยานแหง่ชาติผาแต้ม ลักษณะเป็นม่านนํ้ าตกท่ีสวยงาม
นํ้ าไหลจากหน้าผาสูงชัน 90 องศา 
เถาวัลย์ยักษ์ แหง่น้ำตกทุ่งนาเมือง เป็นเถาวัลย์ท่ีมีอายุยืนนานมากกว่า 400 ปี
และอยู่บรเิวณทางลงดูน้ำตกทุ่งนาเมือง 
เสาเฉลียงใหญ่ อยู่หา่งจากท่ีทำการอุทยานแหง่ชาติผาแต้ม 50
กิโลเมตร ลักษณะเป็นหนิทรายขนาดใหญ่ มีความสูง 15 เมตร ต้ังวางทับกัน
แก่งสามพันโบก สามพันโบก
เปรยีบเสมือนแกรนด์แคนยอนเมืองไทยท่ีมีความงดงามไม่แพ้แกรนด์แคนยอนท่ีอื่น
ๆท่ีมีอยู่ในโลก สามพันโบกเป็นสันดอนขนาดใหญ่ มีขนาดพื้ นท่ีกว่า 10
ตารางกิโลเมตร
สถานท่ีท่องเท่ียวไกล้เคียง สามพันโบก ท่ีนา่สนใจเช่น หาดสลึง หาดหงษ์
ซึ่งต้องเหมาเรอืนัง่เท่ียว ค่าเรอืไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์
เวลาสมควร เดินทางกลับท่ีพัก ..อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 2
อทุยานผาแต้ม – น้ำตกสร้อยสวรรค์ - เสาเฉลียงใหญ่ - แก่งสามพันโบก



ท่ีพัก ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2
อทุยานผาแต้ม – น้ำตกสร้อยสวรรค์ - เสาเฉลียงใหญ่ - แก่งสามพันโบก

วันท่ี 3
โขงเจียม - วัดถ้ำเหวสนิธุ์ ชัย – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ -  เดินทางกลับเข้าเมืองอบุล –
ไหว้พระวัดพระธาตุหนองบัว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อบุลฯ – สนามบิน - ดอนเมือง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratc
hathani/Ubon+Ratchathani/Ubon+Ratchathani+International+Airport+
(UBP),+Thepyothi+Road,+Mueang+Ubon+Ratchathani+District,+Ubon+Ratchathani/Don
+Muang+Airport+International+Passenger+Parking,+Sanambin,+Don+Mueang,+Bangkok/
@14.6122508,100.7769498,7z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb
27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0f
ccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x311687b86d
21f2f5:0x6d61913ee041785b!2m2!1d104.8707147!2d15.2470157!1m5!1m1!1s0x30e28261
b3df259b:0xe677423ac361a25c!2m2!1d100.6003966!2d13.9164963!3e0?hl=en

กำหนดการ
 07:00    อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30- 10:00     เดนิทางชมสถานทีป่ฎิบัตธิรรมวัดถ้ำเหวสินธ์ุชัย สักการะสรรีะหลวงปู่คำคนิง เวลาสมควรเดนิทางสู่เมืองอบุลฯ   

10:30     เดนิทางสู่เมืองอบุลราชธานี

13:00    เดนิทางชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาตอิบุลราชธานี วัดพระธาตหุนองบัว อสิระซ้ือของฝาก

18:00     นำเดนิทางสู่สนามบินอบุลราชธานี เพ่ือทำการเช็คอนิ และโหลดสัมภาระ

19:45 เหินฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD...

20:50 เดนิทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดภิาพ 

https://www.google.co.th/maps/dir/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/Ubon+Ratchathani/Ubon+Ratchathani+International+Airport+(UBP),+Thepyothi+Road,+Mueang+Ubon+Ratchathani+District,+Ubon+Ratchathani/Don+Muang+Airport+International+Passenger+Parking,+Sanambin,+Don+Mueang,+Bangkok/@14.6122508,100.7769498,7z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x311687b86d21f2f5:0x6d61913ee041785b!2m2!1d104.8707147!2d15.2470157!1m5!1m1!1s0x30e28261b3df259b:0xe677423ac361a25c!2m2!1d100.6003966!2d13.9164963!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดถ้ำเหวสินธุ์ ชัย บรเิวณถ้ำมีพระพุทธไสยาสน์บรรยากาศสงบเงียบ

เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม
รอบๆวัดมีก้อนหนิขนาดใหญ่เรยีงรายอยู่มากมาย มีต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาลสว
ยงาม
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีสำคัญของจังหวัดอุบ
ลราชธาน ีก่อต้ังโดย หลวงปู่คำคนงิ
จุลมณ ีซึ่งใช้เป็นท่ีปฏิบัติธรรมจำพรรษาปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว 
จากบรเิวณวัด สามารถชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำสองสี
ตลอดจนทิวทัศน์ของประเทศลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามได้อย่างชัดเจน รวมท้ังทิวทัศน์
ตัวอำเภอโขงเจียม
เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าเมืองอุบลราชธาน ี
หลังอาหารเดินทางต่อยังอำเภอเมืองอุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ
ประจำจังหวัดแหง่แรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความเงียบ ความสงบ
รวมถึงมีงานสถาปัตยกรรมท่ีละเอียดอ่อนรอบๆ ตัววัด 
วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลท่ี 3 มีหอพระไตรปิฎกเป็นหอไตรท่ีสร้างด้วยไม้
อยู่กลางน้ำ มีลักษณะผสมผสานศิลปะ ระหว่งไทย พม่า และลาว 
วัดสระประสานสุข วัดบ้านนาเมือง สักการะสรรีะหลวงปู่บุญมี
เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลฯ
ชมอุโบสถรปูเรอืสุวรรณหงส์ท่ีสร้างข้ึนจากเซรามิคท้ังหลัง
ชมวิหารกลางน้ำรปูเรอืพระท่ีนัง่อนัตนาคราช 
อิสระช้อปป้ิงซื้ อของฝากเมืองอุบลฯ จนได้เวลานัดหมาย เดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอิน 

อาหาร
เช้า         ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 3
โขงเจียม - วัดถ้ำเหวสนิธุ์ ชัย – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ -  เดินทางกลับเข้าเมืองอบุล –
ไหว้พระวัดพระธาตุหนองบัว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อบุลฯ – สนามบิน - ดอนเมือง



ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน พัก 2 คน/ห้อง
ค่ารถตู้ วีไอพี + น้ำมัน
ค่าไกด์นำเท่ียวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000
ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง - อุบลราชธานี
ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น รมูเซอร์วิส, มินบิาร์ เป็นต้น
ค่าบรกิารเสรมิพิเศษ/วงดนตร/ีคาราโอเกะ/วีดีโอ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/ubon-ratchathani/1042
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