 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 24 ก.ย. 2020 16:00

ทัวร์อบุ ลฯ สามพันโบก ผาแต้ม เขมราฐ 4 วัน 3 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

ตื่นตากับธรรมชาติ

สามพันโบก แอง่ หนิ น้อยใหญ่
เสาเฉลียง ประติมากรรมธรรมชาติ
น้ำตกลงรู Unseen In Thailand


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

9,850
7,950
7,200
3,400

(เดินทางช่วงปีใหม่ หรอื วันหยุดยาว กรณุ าเช็คราคาอีกครั้ ง)


รายละเอียด

วันที่ 1

ดอนเมือง - อบุ ลฯ - แกง่ สะพือ -หาดพัทยาสริ นิ ธร - ชอ่ งเม็ก - วัดภูพร้าว - โชงเจียม
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Don+Muang+Airport+International+Passenger+Parki
ng,+Sanambin,+Don+Mueang,+Bangkok/Ubon+Ratchathani/Chong+Mek,+Sirindhorn+Di
strict,+Ubon+Ratchathani/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/@
14.6077903,100.7992321,7z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30e28261b3df259
b:0xe677423ac361a25c!2m2!1d100.6003966!2d13.9164963!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0f
ccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x311449aa1c8
6d023:0x402b54113612310!2m2!1d105.4302383!2d15.1264018!1m5!1m1!1s0x3115b469a
7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!3e0?hl=en

วันที่ 1

ดอนเมือง - อบุ ลฯ - แกง่ สะพือ -หาดพัทยาสริ นิ ธร - ชอ่ งเม็ก - วัดภูพร้าว - โชงเจียม
หมายเหตุ
กำหนดการ

รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เหน็ ภาพวา่ เดินทางไปทางใหนบ้าง
ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง
หรอื ไมเ่ ดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน กอ่ นการตกลงใช้บรกิ าร
06:00 พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้ นผ้ โู ดยสารขาออก
เคัาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ
เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
08:05 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินอบุ ลราชธานี ด้วยเที่ยวบินที่ FD..
09:20 เดินทางถึงสนามบินบินอบุ ลราชธาน.ี ..
ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ นำเดินทางสู่ อำเภอพิบูลมังสาหาร
พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดภูเขาแก้ว แก่งสะพือ
13:30 เดินทางสู่โขงเจียม ระหวา่ งการเดินทางหยุดแวะชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชน่
เขื่อนสิรนิ ธร หาดพัทยาสิรนิ ธร ช้อบป้ งิ ร้านปลอดภาษชี อ่ งเม็ก วัดภูพร้าว
กอ่ นเดินทางเข้าที่พักที่โขงเจียม

วันที่ 1

ดอนเมือง - อบุ ลฯ - แกง่ สะพือ -หาดพัทยาสริ นิ ธร - ชอ่ งเม็ก - วัดภูพร้าว - โชงเจียม
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

อยบู่ นเนนิ เขาพระอุโบสถสวยงาม ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบทั้ งหลัง
สถาปัตยกรรมแบบไทย หลังคาไมม่ ีมุขลดหลั่นกัน สี่ชั้นด้านหน้า
สว่ นด้านหลังมงุ ด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา ประดับด้วยชอ่ ฟ้ า ใบระกา หางหงส์
โดยมีคันทวยรองรับชายคาเป็นรปู นาค
แกง่ สะพือ เป็นแกง่ ที่อยใู่ นแมน
่ ้ ำมลู ที่สวยงามของอำเภอพิบลู มังสาหาร
การไปชมทัศนยี ภาพของแกง่ ควรเป็นชว่ งเดือนมกราคม-พฤษภาคม
เพราะน้ำจะลดทำให้เหน็ แกง่ ได้ชัดเจนและสวยงาม
เขื่อนสิร ินธร เขื่อนหนิ ถมแกนดินเหนยี ว
สร้างปิดกั้ นแม่น้ำลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ที่บรเิ วณแก่งแซน้อย
ตำบลชอ่ งเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นแหลง่ ประมง และแหลง่ ทอ่ งเที่ยว
หาดพัทยาสิร ินธร ทะเลน้ำจ ืดขนาดยอ่ ม
ลักษณะพื้นที่โดยบรเิ วณรมิ อา่ งเก็บน้ำเปน็ พื้นทรายกว้างบรรยากาศดคู ล้ายอยชู่ ายท
ะเล บรเิ วณรมิ หาดมีแพอาหารจำนวนมากให้บรกิ าร
ช่องเม็ก เป็นจ ุดผ่านแดนไทย-ลาว
ตั้ งอยใู่ นเขตอำเภอสิรนิ ธร เป็นจดุ เดียวในภาคอีสานที่เป็นจดุ ผา่ นแดน
และช้อบป้ งิ สินค้าปลอดภาษ ี
วัดสิร ินธรวรารามภพู ร้ าว หรอื วัดเรอื งแสง เป็นวัดที่ตั้งอยบ
ู่ นเนนิ เขาสงู
โดยบรเิ วณบนยอดเขาจะมองเหน็ พระอุโบสถสีปัดทอง จุดเดน่ ของวัดคือ
การได้มาชมภาพเรอื งแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยบู่ น
ผนังด้านหลังของอุโบสถในยามคำ่ คืน
เดินทางสทู่ ี่พัก อำเภอโขงเจียม
วัดภูเขาแก้ว

อาหาร
เช้า

ร้านอาหารโรงแรม

กลางวั น อิสระลูกค้าจา่ ยเอง
เย็น

ที่พัก

อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ทอแสง โขงเจียม ร ีสอร์ ท หร ือเทียบเท่า

วันที่ 2

อทุ ยานแกง่ ตะนะ - แกง่ ตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratc
hathani/Wat+Tham+Khuha+Sawan,+Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratc
hathani/Soi+Sawan+Waterfall,+Na+Pho+Klang,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchath
ani/@15.3848257,105.4400747,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3115b469a
7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!1m5!1m1!1s0x3115b41c
b1f5482b:0x4e53925104051be3!2m2!1d105.4877629!2d15.3226824!1m5!1m1!1s0x3115bb
216572474d:0x3b93352091ac6670!2m2!1d105.57905!2d15.459577!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30 นำทุกทา่ นเดินทางเพื อ่ ชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เช่น อุทยานแก่งตะนะ น้ำตกตาดโดน วั ดถ้ำคูหาสวรรค์
13:30-16:30 เดินทางชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตอ่ เชน่ อุทยานแหง่ ชาติผาแต้ม น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจั นทร์ ป่าดงนาทาม วั ดถ้ำปฎิหารย์ ผาชนะได

วันที่ 2

อทุ ยานแกง่ ตะนะ - แกง่ ตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบและเนนิ เขาเตี้ยๆ โดยมียอดเขาบรรทัดเป็นจุ

ดสูงสุด
มีแมน่ ้ ำมูลและแมน่ ้ ำโขงไหลผา่ นตามแนวเขตทางด้านทิศเหนอื ใหลออกประเทศลา
ว
แกง่ ตะนะ เป็นแกง่ กลางลำน้ำมลู ที่ใหญท
่ ี่สดุ
เป็นเกาะกลางลำน้ำที่เกิดจากลำน้ำมูลทั้ งสองสายกัดเซาะลงในแนวหนิ สูงประมาณ
1 เมตร และจะเหน็ วา่ เกาะกลางแกง่ ตะนะสิ่งกอ่ สร้างจะเป็นรปู สี่เหลี่ยม
ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยฝรัง่ เศสลา่ อาณานคิ ม เพื่อใช้เป็นเครือ่ งชี้รอ่ งน้ำในการเดินเรอื
สะพานแขวน เป็นสะพานแขวนคนเดินข้ามที่ยาวที่สดุ ในประเทศ
ที่เชื่อมจากฝั่งที่ทำการกับดอนตะนะ ยาวประมาณข้างละ 295 เมตร
เป็นจุดชมวิวสองฝั่งแมน่ ้ ำมูลเหนอื แกง่ ตะนะ
และใช้เดินข้ามเข้าไปชมธรรมชาติบนดอนตะนะ
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญของจั งหวัดอุบ
ลราชธานี ก่อตั้ งโดย หลวงปู่คำคนงิ
จุลมณ ี ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาปัจจุบันทา่ นได้มรณภาพแล้ว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 อำเภอคือ โขงเจ ียม ศรเี มืองใหม่
และโพธ์ ไิ ทร มีธรรมชาติที่สวยมากมายเชน่ ผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง
ถ้ำปาฏิหารย์ ภูนาทาม
เสาเฉลียง เป็นเสาหนิ ธรรมชาติท่เี กิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม
นับแสนนับล้านปี ลักษณะคล้ายดอกเหด็ เรยี งรายกันอยู่ ซึ่งหนิ ดังกลา่ วจะปรากฏมี
ซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยใู่ นเนื้อเสาหนิ
ผาแต้ม เป็นจ ดุ ทอ่ งเที่ยวหลักของอท
ุ ยานฯ ซึ่งรวมเอาพื้นที่บรเิ วณที่ทำการอทุ ยานฯ
ศูนย์บรกิ ารนักทอ่ งเที่ยว บ้านพัก และลานกางเต็นท์
สว่ นบรเิ วณด้านลา่ งของหน้าผามีภาพเขียนสีกอ่ นประวัติศาสตร์ปรากฏเรยี งรายอยู่
มีอายไุ มต่ ำ่ กวา่ สามพันถึงสี่พันปี เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สดุ ในประเทศไทย
น้ำตกสร้ อยสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดใหญเ่ กิด จากลำธาร 2 สายคือ ห้วยสร้อย ห้วยไผ่
ที่ไหลจากคนละหน้าผาและมาบรรจบกันซึ่งมีความสูงประมาณ 20 เมตร
น้ำตกแสงจันทร์ หร ือ น้ำตกลงร ู หนึง่ เดียวในเมืองไทย
ชื่อของน้ำตกเรยี กตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผา่ นลงรหู นิ
ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรยี กตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละออง
ผ่านช่องหนิ ลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์

วันที่ 2
อาหาร

เช้า งตะนะ -หว
้ อั ดงอาหารโรงแรม
อทุ ยานแกง่ ตะนะ - แก
ถ้ำคูหาสวรรค์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์
่
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

ทอแสง โขงเจียม ร ีสอร์ ท หร ือเทียบเทา่

วันที่ 3

เสาเฉลียงใหญ่ - สามพันโบก - หาดสลึง - เมืองเกา่ เขมราฐ - ถนนคนเดินเขมราฐ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratc
hathani/Sam+Phan+Bok+Viewpoint,+Lao+Ngam,+Pho+Sai+District,+Ubon+Ratchathani/
Khemmarat,+Khemmarat+District,+Ubon+Ratchathani/@15.6745033,105.0610087,10z/da
ta=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d
105.4419546!2d15.2961807!1m5!1m1!1s0x3115ed1aaaaaaaab:0xeefee5c8280563c2!2m2!
1d105.3952558!2d15.795594!1m5!1m1!1s0x313e03dd2841805d:0x402b54113611a10!2m2
!1d105.1375908!2d16.0481202!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30 นำทุกทา่ นเดินทางสู่อำเภอเขมราฐเพื ่อชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เช่นเสาเฉลียงใหญ่ สามพั นโบก หาดสลึ ง ก่อนทีจ่ ะทานอาหารกลางวั น
13:30 เดินทางตอ่ ยั งอำเภอเขมราฐ เมือ่ ถึ งเขมราฐ ชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตอ่ เช่น แก่งช้างหมอบ หาดทรายสูง เมืองเก่าเขมรฐ และเพลิดเพลินกั บถนนคนเดิน
เสาร์ท ี่ 2 และเสาร์สุดท้ายของเดือน

วันที่ 3

เสาเฉลียงใหญ่ - สามพันโบก - หาดสลึง - เมืองเกา่ เขมราฐ - ถนนคนเดินเขมราฐ
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

เป็นเสาหนิ ทรายรปู ทรงคล้ายดอกเหด็ บาน
พบกระจายอยตู่ ามลานหนิ ในอุทยานแหง่ ชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม
โดยแตล่ ะเสาสูงประมาณ 20 เมตร เส้นรอบวง 30 เมตร
แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่รับรองวา่ โดนใจคนไทย นัน่ ก็คือ สามพันโบก
แกง่ หนิ ขนาดใหญใ่ นลำน้ำโขง
สามพันโบก เป็นแกง่ หนิ ขนาดใหญใ่ นลำน้ำโขง จะปรากฏให้เหน็ ในชว่ งฤดูแล้ง
ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน ที่น้ำแห้งขอด
แก่งหนิ ดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็น ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการ
กลางลำน้ำโขง
หาดสลึง เป็นหาดทรายรมิ ฝั่งแมน
่ ้ ำมูล ในฤดูแล้ง ประมาณมกราคม-มิถุนายน
เมื่อน้ำในแมน่ ้ ำโขงลดระดับลง จะมีหาดทรายที่สวยงาม
เดินทางสู่ เขมราฐ ชมความสวยงาม หาดทรายสงู
เป็นแนวหาดทรายกว้างใหญอ่ ยบู่ รเิ วณรมิ แมน่ ้ ำโขง
โดยเฉพาะในชว่ งที่น้ำลดก็จะมองเหน็ หาดทรายกว้างมากขึ้น
ทรายที่นจี่ ะละเอียดเนยี นนมุ่
เขมราฐ ชมบ้านเรอื นเกา่ แกใ่ นเขตเมืองเกา่ เขมราฐ
ทั้ งสองฟากฝั่งถนนจะเต็มไปด้วยบ้านเรอื นเกา่ ๆ
ที่สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลังนักทอ่ งเที่ยวสามารถที่จะเดินถา่ ยรปู ได้ตลอดทั้ งแนวถนน
ซึ่งมีจุดห้ามพลาดอยู่ 3 แหง่ คือโรงแรมสุขสงวน บ้านขุนภูรปี ระศาสน์
และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมืองเขมราษฎร์ธานี
ถนนคนเดินเขมราฐ จะจั ดขึ้ นเฉพาะเสาร์ที่ 2 และเสาร์สดุ ท้ายของเดือนเทา่ นั้ น
ใครอยากเหน็ เขมราฐมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยสีสันและรอยยิ้มอีกครั้ ง
บอกเลยวา่ ไมค่ วรพลาด
เสาเฉลียงใหญ่

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง
เย็น

ที่พัก

อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

แลโขง ริเวอร์ ร ีสอร์ ท

วันที่ 4

ทำบญุ ใสบ่ าตร - วัดชัยภมิการาม - เดินทางสตู่ ั วเมืองอบุ ลฯ - วัดทงุ่ ศรเี มือง - สนามบินอบุ ลฯ ดอนเมือง
แผนที่

กำหนดการ

https://www.google.co.th/maps/dir/Khemmarat,+Khemmarat+District,+Ubon+Ratchatha
ni/Ubon+Ratchathani/Ubon+Ratchathani+International+Airport+
(UBP),+Thepyothi+Road,+Mueang+Ubon+Ratchathani+District,+Ubon+Ratchathani/@15.
6388866,104.7167317,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x313e03dd2841805d:
0x402b54113611a10!2m2!1d105.1375908!2d16.0481202!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fcc
d:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x311687b86d21f
2f5:0x6d61913ee041785b!2m2!1d104.8707147!2d15.2470157!3e0?hl=en

06:00 ตื่นแตเ่ ช้า ทำบุญใสบ่ าตร เดินตลาดชมและช้อปสินค้าพื้ นเมือง
ถา่ ยรปู สบายๆเป็นที่ระลึก
07:00 ทานอาหารเช้าที่รสี อร์ท และชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่ เชน่ วัดภูมิชัยธาราม
ศนู ย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย
13:30 เดินทสงชมความสวยงามของวัดทุ่งศรเี มือง วัดสระประสานสุข
พร้อบอิสระซื้อของฝาก
ก่อนที่จนได้เวลนัดหมายนำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี
19:45 เหนิ ฟ้ ากลับสู่กรงุ เทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย FD..
20:50 เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 4

ทำบญุ ใสบ่ าตร - วัดชัยภมิการาม - เดินทางสตู่ ั วเมืองอบุ ลฯ - วัดทงุ่ ศรเี มือง - สนามบินอบุ ลฯ ดอนเมือง
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ตักบาตร อาหารเช้าพระสงฆ์ พร้อมเดินทางชมตลาดตามอัธยาศัย
วั ดชัยภูมิการาม หรอื ที่ชาวบ้านเรยี กกันว่าวัดกลาง ตั้ งอยู่ท่ตี ำบลเขมราฐ
เป็นวัดที่เกา่ แกแ่ ละเป็นที่เคารพของชาวบ้านในเมืองเขมราฐ
พิพิธภัณฑสถานแหง่ ชาติ อบุ ลราชธานี เป็นพิพิธ ภัณฑสถานแหง่ ชาติ
ประจำจังหวัดแหง่ แรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื กอ่ ตั้ งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช
2532 เพื่อให้เป็นสถาบันด้านการอนรุ ั กษ์
จัดแสดงและเผยแพรม่ รดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดป่าที่มีความอดุ มสมบูรณ์ มีความเงียบ ความสงบ
รวมถึงมีงานสถาปัตยกรรมที่ละเอียดออ่ นรอบ ๆ ตัววัด
วัดทุ่งศร ีเมือง เป็นวัดเกา่ แกส่ มัยรัชกาลที่ 3 มีหอพระไตรปิฎกเป็นหอไตรที่สร้างด้วยไม้
อยู่กลางน้ำ มีลักษณะผสมผสานศิลปะระหว่งไทย พม่าและลาว
วัดสระประสานสุข วัดบ้านนาเมือง สักการะสรรี ะหลวงปู่บุญมี
เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลฯ
ชมอโุ บสถรปู เรอื สวุ รรณหงส์ที่สร้างขึ้นจากเซรามิคทั้ งหลัง
ชมวิหารกลางน้ำรปู เรอื พระที่นัง่ อนัตนาคราช
อิสระช้อปป้ งิ ซื้อของฝากเมืองอบุ ลฯ จนกระทั่งได้เวลานัดหมาย
นำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก 3 คืน พัก 2 คน/ห้อง
ค่ารถต้ วู ีไอพี + น้ำมัน

ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000
คา่ น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ ดอนเมือง - อุบลราชธานี
คา่ ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ
คา่ อาหารกลางวันและอาหารเย็น
ค่าล่องเรอื ล่องแก่งสามพันโบก
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว เชน่ รมู เซอร์วิส, มินบิ าร์ เป็นต้น
ค่าบรกิ ารเสรมิ พิเศษ/วงดนตร/ี คาราโอเกะ/วีดีโอ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/ubon-ratchathani/1043

