 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 11 ก.ย. 2020 17:56

ทัวร์อบุ ลฯ สามพันโบก ผาแต้ม 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ ดอนเมือง-อบุ ลราชธานี ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
ทางไกด์ จะแนะนำร้านอรอ่ ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
ไหว้พระทำบุญ

วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดสิรนิ ทรวรารามภูพร้าว
วัดภูเขาแก้ว
ชมวัดทงุ่ ศรเี มือง

ตื่นตากับธรรมชาติ

ชมสามพันโบก แอง่ หนิ น้อยใหญ่
ชมเสาเฉลียง ประติมากรรมธรรมชาติ
น้ำตกลงรู Unseen In Thailand
น้ำตกสร้อยสวรรค์
ชมทิวทัศน์แมน่ ้ ำสองสี
สนุก&พักผอ่ นสบายที่

ทอแสง โขงเจียม รสี อร์ท
ร้านของฝากจากอบุ ลฯ


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพ่มิ

11,750
8,850
7,350
5,950
5,450
2,500

(เดินทางช่วงปีใหม่ หรอื วันหยุดยาว กรณุ าเช็คราคาอีกครั้ ง)


รายละเอียด

วันที่ 1

ดอนเมอื ง – สนามบินอบุ ลฯ – แกง่ สะพือ – เขื่อนสริ นิ ธร – ชอ่ งเม็ก – น้ำตกตาดโดน แมน่ ้ ำสองสี - ที่พักทอแสง รสี อร์ท
แผนที่

หมายเหตุ

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

รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เหน็ ภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง
ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง
หรอื ไมเ่ ดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน กอ่ นการตกลงใช้บรกิ าร

กำหนดการ
06:00 พบกั นทีส่ นามบินดอนเมือง ชั้ นผู้โดยสารขาออก เคั าเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
08:05 เหินฟ้ าสูส่ นามบินอุบลราชธานี ด้วยสายการบิน ... เทีย่ วบินที.่ ..
09:20 เดินทางถึ งสนามบินบินอุบลราชธานี... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรั บ
10:00 เดินทางสู่ โขงเจียม ระหวา่ งทางแวะชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เชน่ วั ดเขาไม้แก้ว แกง่ สะพื อ ชอ่ งเม็ก
13:30 เดินทางตอ่ ยั ง อำเภอ โขงเจียม โดยแวะชม วั ดสิรนิ ธรวรารามภูพร้าว น้ำตกตาดโตน แมน่ ้ ำสองสี ก่อนเข้าเช็คอินทีพ่ ั ก

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

วัดภูเขาแก้วหร ือวัดป่าภูเขาแก้ว วั ดป่าอรั ญวาสี ก่อตั้ งวั ดเมือ่ ปี พ.ศ. 2480 สิ่งทีน่ ่าสนใจภายในวั ดคือ พระอุโบสถ ทีป่ ระดั บด้วยกระเบื้ องทั้ งหลั ง
แกง่ สะพือ แกง่ หินทีส่ วยงามในลำน้ำมูล สะพื อ เป็นคำทีเ่ พี้ยนมาจากคำวา่ ซำพื ด หรือ ซำป้ ึ ดซึ ่งเป็นภาษาสว่ ย แปลวา่ งูใหญ่ หรืองูเหลื อม
ชายแดนไทย-ลาว ด่านช่องเม็ก ช่องเม็กเป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว
วัดสิร ินธรวรารามภพู ร้ าว จุดเดน่ ของวั ดคือการได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกั ลปพฤกษ์ทเี่ ป็นจิตรกรรมทีอ่ ยูบ่ นผนั งด้านหลั งของอุโบสถในย
ามคำ่ คืน

น้ำตกตาดโดน น้ำตกขนาดไมใ่ หญ่ แตม่ ลี านให้ได้สัมผั สความเย็นฉ่ำของสายน้ำ
ชมจุดตั ดของ แมน่ ้ ำสองสี ซึ ่งเป็นจุดบรรจบของแมน่ ้ ำมูลกั บแมน่ ้ ำโขง แมน่ ้ ำโขงสีปูน แมน่ ้ ำมูลสีคราม

วันที่ 1

ดอนเมอื ง – สนามบินอบุ ลฯ – แกง่ สะพือ – เขื่อนสริ นิ ธร – ชอ่ งเม็ก – น้ำตกตาดโดน แมน่ ้ ำสองสี - ที่พักทอแสง รสี อร์ท
อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ทอแสง โขงเจียม ร ีสอร์ ท หร ือเทียบเท่า

วันที่ 2

อทุ ยานผาแต้ม – น้ำตกสร้อยสวรรค์ - เสาเฉลียงใหญ่ - แกง่ สามพันโบก
แผนที่

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 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:00 - 12:30 หลั งอาหารเดินทางชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในอุทยานผาแต้ม เช่น เสาเฉลียง น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจั นทร์ น้ำตกทุง่ นาเมือง
และเถาวั ลย์ยักษ์
13:30 เดินทางชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตอ่ ยั งเสาเฉลียงใหญ่ หาดหงษ์ และแก่งสามพั นโบก ก่อนจะเดินทางกลั บทีพ่ ั ก

วันที่ 2

อทุ ยานผาแต้ม – น้ำตกสร้อยสวรรค์ - เสาเฉลียงใหญ่ - แกง่ สามพันโบก
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

นับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ข้ ึนแหง่ แรกของประเทศไทย พระอาทิตย์ที่ผาแ
ต้มจะขึ้นเวลาประมาณ 05:30 นาฬกิ า
และเป็นจดุ ชมทะเลหมอกที่สวยงามแหง่ หนึง่ ของเมืองไทย
หมภู่ าพเขียนสียุคกอ่ นประวัติศาตร์ อายกุ วา่ 3,000 ปี Unseen In Thailand ซึ ่งมี 4
กลมุ่ ภาพเขียน
เสาเฉลียง เสาเฉลียงเป็นเสาหนิ ทรายรปู ทรงคล้ายดอกเหด็ บาน
พบกระจายอยตู่ ามลานหนิ ในอทุ ยานแหง่ ชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม
โดยแต่ละเสาสูงประมาณ 20 เมตร เส้นรอบวง 30 เมตร
น้ำตกสร้ อยสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ท่ไี หลจากหน้าผาสูงชันสองด้าน
ซึ่งเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ตกลงมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย
น้ำตกแสงจันทร์ มีชื่อมาจากสายน้ำที่เมื่อไหลผา่ นชอ่ งหนิ ลงมาเป็นสีขาวนวล ๆ
คล้ายแสงของดวงจันทร์ หรอื อีกชื่อที่ชาวท้องถิ่นร้ จู ั กกันดี คือ น้ำตกลงรู
หรอื น้ำตกลอดรู เ
น้ำตกทงุ่ นาเมือง อยใู่ นอุทยานแหง่ ชาติผาแต้ม ลักษณะเป็นมา่ นนํ้าตกที่สวยงาม
นํ้าไหลจากหน้าผาสูงชัน 90 องศา
เถาวัลย์ยักษ์ แหง่ น้ำตกทุ่งนาเมือง เป็นเถาวัลย์ท่มี ีอายุยืนนานมากกว่า 400 ปี
และอยบู่ รเิ วณทางลงดูน้ำตกทงุ่ นาเมือง
เสาเฉลียงใหญ่ อยห
ู่ า่ งจากที่ทำการอทุ ยานแหง่ ชาติผาแต้ม 50
กิโลเมตร ลักษณะเป็นหนิ ทรายขนาดใหญ่ มีความสูง 15 เมตร ตั้ งวางทับกัน
แกง่ สามพันโบก สามพันโบก
เปรยี บเสมือนแกรนด์แคนยอนเมืองไทยที่มีความงดงามไม่แพ้แกรนด์แคนยอนที่อ่นื
ๆที่มีอยู่ในโลก สามพันโบกเป็นสันดอนขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่กว่า 10
ตารางกิโลเมตร
สถานที่ทอ่ งเที่ยวไกล้เคียง สามพันโบก ที่นา่ สนใจเชน่ หาดสลึง หาดหงษ์
ซึ่งต้องเหมาเรอื นัง่ เที่ยว คา่ เรอื ไมร่ วมอยใู่ นราคาทัวร์
เวลาสมควร เดินทางกลับที่พัก ..อิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย
อุทยานผาแต้ม

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันที่ 2

อทุ ยานผาแต้ม – น้ำตกสร้อยสวรรค์ - เสาเฉลียงใหญ่ - แกง่ สามพันโบก
ที่พัก

ทอแสง โขงเจียม ร ีสอร์ ท หร ือเทียบเท่า

วันที่ 3

โขงเจยี ม - วัดถ้ำเหวสนิ ธ์ ชุ ั ย – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - เดินทางกลับเข้าเมืองอบุ ล –
ไหว้พระวัดพระธาตุหนองบัว – พิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติ อบุ ลฯ – สนามบิน - ดอนเมือง
แผนที่

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 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30- 10:00 เดินทางชมสถานทีป่ ฎิบัตธิ รรมวั ดถ้ำเหวสินธุ์ชัย สักการะสรีระหลวงปู่คำคนิง เวลาสมควรเดินทางสู่เมืองอุบลฯ
10:30 เดินทางสูเ่ มืองอุบลราชธานี
13:00 เดินทางชม พิพิธภั ณฑ์แห่งชาติอบุ ลราชธานี วั ดพระธาตุหนองบั ว อิสระซื้ อของฝาก
18:00 นำเดินทางสูส่ นามบินอุบลราชธานี เพื ่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
19:45 เหินฟ้ ากลั บสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD...
20:50 เดินทางกลั บถึ งสนาบินดอนเมือง โดยสวั สดิภาพ

วันที่ 3

โขงเจยี ม - วัดถ้ำเหวสนิ ธ์ ชุ ั ย – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - เดินทางกลับเข้าเมืองอบุ ล –
ไหว้พระวัดพระธาตุหนองบัว – พิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติ อบุ ลฯ – สนามบิน - ดอนเมือง
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

บรเิ วณถ้ำมีพระพุทธไสยาสน์บรรยากาศสงบเงียบ
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
รอบๆวัดมีก้อนหนิ ขนาดใหญเ่ รยี งรายอยมู่ ากมาย มีต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาลสว
ยงาม
วัดถ้ำคหู าสวรรค์ เป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญของจั งหวัดอบ
ุ
ลราชธานี กอ่ ตั้ งโดย หลวงปู่คำคนงิ
จุลมณ ี ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาปัจจุบันทา่ นได้มรณภาพแล้ว
จากบรเิ วณวัด สามารถชมทิวทัศน์แมน่ ้ ำโขงและแมน่ ้ ำสองสี
ตลอดจนทิวทัศน์ของประเทศลาวซึ่งอยตู่ รงข้ามได้อยา่ งชัดเจน รวมทั้ งทิวทัศน์
ตัวอำเภอโขงเจียม
เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าเมืองอบุ ลราชธานี
หลังอาหารเดินทางต่อยังอำเภอเมืองอุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นพิพิธ ภัณฑสถานแหง่ ชาติ
ประจำจังหวัดแหง่ แรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดป่าที่มีความอดุ มสมบูรณ์ มีความเงียบ ความสงบ
รวมถึงมีงานสถาปัตยกรรมที่ละเอียดออ่ นรอบๆ ตัววัด
วัดทุ่งศร ีเมือง เป็นวัดเกา่ แกส่ มัยรัชกาลที่ 3 มีหอพระไตรปิฎกเป็นหอไตรที่สร้างด้วยไม้
อยู่กลางน้ำ มีลักษณะผสมผสานศิลปะ ระหว่งไทย พม่า และลาว
วัดสระประสานสุข วัดบ้านนาเมือง สักการะสรรี ะหลวงปู่บุญมี
เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลฯ
ชมอโุ บสถรปู เรอื สวุ รรณหงส์ที่สร้างขึ้นจากเซรามิคทั้ งหลัง
ชมวิหารกลางน้ำรปู เรอื พระที่นัง่ อนัตนาคราช
อิสระช้อปป้ งิ ซื้อของฝากเมืองอบุ ลฯ จนได้เวลานัดหมาย เดินทางสสู่ นามบิน
เพื่อทำการเช็คอิน
วัดถ้ำเหวสินธ์ ชุ ั ย

อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก 2 คืน พัก 2 คน/ห้อง
คา่ รถต้ วู ีไอพี + น้ำมัน
คา่ ไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
คา่ ประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000
ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ ดอนเมือง - อบุ ลราชธานี
คา่ ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ
คา่ อาหารกลางวันและอาหารเย็น
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัว เชน่ รมู เซอร์วิส, มินบิ าร์ เป็นต้น
คา่ บรกิ ารเสรมิ พิเศษ/วงดนตร/ี คาราโอเกะ/วีดีโอ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

