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ทัวร์อบุลฯ ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก คอนพะเพง็ 3 วัน 2 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ ดอนเมือง - อุบลราชธานี

โบราณสถาน

ปราสาทหนิวัดพู ศิลปะแบบนครวัด

ธรรมชาติสวยงาม 

น้ำตกหลี่ผี



น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกตาดฟาน
น้ำตกตาดผาส้วม 

สบายๆช้อปป้ิง

ร้านดิวตี้ ฟรี

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

                  เดินทาง   4 - 5   คน 9,850

                  เดินทาง   6 - 7    คน 8,200

                  เดินทาง   8 - 9    คน 7,200

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800

 รายละเอียด

วันท่ี 1
ดอนเมือง -  อบุลราชธาน ี- วัดสรินิธรวราราม - ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู -
ปากเซ   

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Ubon+Ratchathani/Chong+Mek,+Sirindhorn+District
,+Ubon+Ratchathani/Champasak,+Laos/@15.0720106,105.0927332,10z/data=!3m1!4b1!4
m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2
d15.2286861!1m5!1m1!1s0x311449aa1c86d023:0x402b54113612310!2m2!1d105.4302383!
2d15.1264018!1m5!1m1!1s0x3114f471b6bf1d17:0xacfb24744c2ae433!2m2!1d105.864259
3!2d14.9030362!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Ubon+Ratchathani/Chong+Mek,+Sirindhorn+District,+Ubon+Ratchathani/Champasak,+Laos/@15.0720106,105.0927332,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x311449aa1c86d023:0x402b54113612310!2m2!1d105.4302383!2d15.1264018!1m5!1m1!1s0x3114f471b6bf1d17:0xacfb24744c2ae433!2m2!1d105.8642593!2d14.9030362!3e0?hl=en


หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เหน็ภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง
ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง
หรอืไม่เดินทางสถานท่ีใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บรกิาร

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      

00:00  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน... 
00:00  เหนิฟ้าสู่สนามบินอุบลราชธาน ีเท่ียวบินท่ี...
00:00  ถึงสนามบินบินอุบลราชธาน.ี.. ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ 
00:00  อิสระอาหารเช้าท่ีร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ชายแดน
ด่านช่องเม็ก ระหว่างทางแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดสิรนิธรวรารามภูพร้าว
ก่อนทำเอกสารผ่านแดนสู่เมืองปากเซ
หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อยัง ปราสาทวัดพู ผ่านทางเมืองจำปาสัก

วันท่ี 1
ดอนเมือง -  อบุลราชธาน ี- วัดสรินิธรวราราม - ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู -
ปากเซ   



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

คณะเดินทางถึงไกด์ให้การต้อนรับ แวะทานอาหารเช้าท่ี
ร้านอาหารท่ีข้ึนชื่อเมืองอุบลฯ กาแฟโบราณหอมกรุน่เสรฟิพร้อมปาท่องโก๋จิ้ มนม
โจ๊กร้อนๆ
หลังอิ่มอรอ่ยแล้วออกเดินทางเข้าสู่ชายแดน ด่านช่องเม็ก

วัดสิร ินธรวราราม  ภูพร้าว Unseen Thailand
ศิลปกรรมต้นไม้เรอืงแสง"คือภาพเรอืงแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ท่ีติดอยู่
ผนังหลังโบสถ์ หรอื ต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัด
ความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ท่ีค่อยๆ เปล่งแสงสว่างข้ึนสวนทางกับท้องฟ้าท่ีค่อยๆ
มืดลงยามพลบค่ำ  
ด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง เริม่ต้นเข้าสู่การเท่ียวลาวใต้
เมืองปากเซ  เมืองขนาดใหญ่อันดับ 3 ของลาว สมัยฝรัง่เศสต้ังเมืองจำปาสักข้ึนมา
เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสัก
ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนข้ึนไปถึงยุคก่อนเข้ามาต้ังรกรากของขอม
โบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือนกับเมืองจำปาสัก
แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้ อชาติ ประเพณแีละวัฒนธรรม
นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัย ทำมาหากินจำนวนมาก
น่ังรถชม เมืองปากเซ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสี่แขวงภาคใต้ ผ่านตึกเก่าฝรัง่เศส วังเจ้าบุญอุ้ ม
วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรัง่เศส ข้าม
แม่น้ำเซโดน
ปราสาทหินวัดพู  ปราสาทขอมแหง่แรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม
คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษท่ี
12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน
ถือว่าเป็นปราสาทหนิท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุด ปัจจุบันได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโล
ก 
เวลาสมควรออกเดินทางสูเมืองปากเซ 

อาหาร กลางวัน    ท่ีร้านอาหาร
เย็น           ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ โรงแรมเอราวัณรเิวอร์ไซด์ 

วันท่ี 1
ดอนเมือง -  อบุลราชธาน ี- วัดสรินิธรวราราม - ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู -
ปากเซ   



วันท่ี 2
 เมืองปากเซ - ตักบาตรข้าวเหนยีวพระสงฆ์ - น้ำตกคอนพระเพ็ง - น้ำตกหล่ีผี

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Champasak+Grand+Hotel,+Mekong+Riverside+Road
,+Pakse,+Laos/Khon+Phapheng+Falls,+Laos/13.9060461,105.9098314/@14.7578005,105.
1054769,8.75z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x3114f8cff1280373:0x2bfc85a4dd3be212!
2m2!1d105.816457!2d15.111018!1m5!1m1!1s0x3113103dcaf89b19:0xf335010c47ca43c0!2
m2!1d105.9865704!2d13.9601065!1m0!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

ตักบาตรข้าวเหนยีว ก่อนกลับมาทานอาหารเช้าในโรงแรมท่ีพัก
หลังอาหารเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว น้ำตกคอนพะเพ็ง  
เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวต่อโดยนัง่เรอืล่องโขงเพื่อไปชมน้ำตกหลีผี
เวลาสมควรเดินทางกลับยังท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ช่วงเช้ารว่มทำบุญตักบาตรข้าวเหนยีว ซึ่งจะมีลักษณะเช่นเดียวกับหลวงพระบาง
เดินทางยัง น้ำตกคอนพระเพ็ง ให้คณะชมต้นไม้มณโีคตร
ท่ีชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์ สิทธ ิ์ ท่ีเกิดบนก้อนหนิอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพร
ะเพ็ง
บ่ายออกเดินทางสู่ น้ำตกหล่ีผี เม่ือเดินทางถึงท่าเรอื บ้านนากาสัง นัง่เรอืล่องโขง
ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค
เกาะน้อยใหญ่นับหม่ืนเกาะทิวทัศน์รมิฝั่งสวยงามจับใจ ข้ึนฝั่งท่ีเกาะ ดอนเดช
ต่อด้วยการนัง่รถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน 
ได้เวลานัดหมายออกเดินทางกลับเข้าสู่เมืองปากเซ
18:00 คณะเดินทางถึงเมืองปากเซ
รับประทานอาหารเย็นท่ีร้านอาหาร เข้าเช็คอินท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ท่ีร้านอาหาร
เย็น           ท่ีร้านอาหาร

https://www.google.co.th/maps/dir/Champasak+Grand+Hotel,+Mekong+Riverside+Road,+Pakse,+Laos/Khon+Phapheng+Falls,+Laos/13.9060461,105.9098314/@14.7578005,105.1054769,8.75z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x3114f8cff1280373:0x2bfc85a4dd3be212!2m2!1d105.816457!2d15.111018!1m5!1m1!1s0x3113103dcaf89b19:0xf335010c47ca43c0!2m2!1d105.9865704!2d13.9601065!1m0!3e0?hl=en


ท่ีพัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ โรงแรมเอราวัณรเิวอร์ไซด์ 

วันท่ี 2
 เมืองปากเซ - ตักบาตรข้าวเหนยีวพระสงฆ์ - น้ำตกคอนพระเพ็ง - น้ำตกหล่ีผี

วันท่ี 3
น้ำตกตาดเยอืง - น้ำตกตาดฟาน - อทุยานบาเจียง - ตลาดดาวเรอืง - ด่านช่องเม็ก -
สนามบินอบุลฯ - ดอนเมือง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Champasak+Grand+Hotel,+Mekong+Riverside+Road
,+Pakse,+Laos/Tad+Yuang+Waterfall,+Ban+Lak+40,+Road+23,+Paksong+District,+Champ
asak+Province,+Laos/Chong+Mek,+Sirindhorn+District,+Ubon+Ratchathani/Ubon+Ratch
athani/@15.1681492,104.9388194,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3114f8cff
1280373:0x2bfc85a4dd3be212!2m2!1d105.816457!2d15.111018!1m5!1m1!1s0x3114e019a
6830b8b:0x58b3282662d36398!2m2!1d106.1384654!2d15.1805728!1m5!1m1!1s0x311449
aa1c86d023:0x402b54113612310!2m2!1d105.4302383!2d15.1264018!1m5!1m1!1s0x31142
eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   

เดินทางสู่เมืองปากซอง ถึงอุทยานบาเจียง
ชมความงามน้ำตกผาส้วม น้ำตกตาดเยือง   
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองอุบลราชธาน ีเช่น
พิพิธภัณฑ์แหง่ชาติอุบลราชธานี
วัดพระธาตุหนองบัว อิสระซื้ อของฝากจนได้เวลนัดหมาย 
นำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธาน ีเพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
00:00  เหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯโดยสายการบิน... เท่ียวบินท่ี...
00:00  เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

https://www.google.co.th/maps/dir/Champasak+Grand+Hotel,+Mekong+Riverside+Road,+Pakse,+Laos/Tad+Yuang+Waterfall,+Ban+Lak+40,+Road+23,+Paksong+District,+Champasak+Province,+Laos/Chong+Mek,+Sirindhorn+District,+Ubon+Ratchathani/Ubon+Ratchathani/@15.1681492,104.9388194,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3114f8cff1280373:0x2bfc85a4dd3be212!2m2!1d105.816457!2d15.111018!1m5!1m1!1s0x3114e019a6830b8b:0x58b3282662d36398!2m2!1d106.1384654!2d15.1805728!1m5!1m1!1s0x311449aa1c86d023:0x402b54113612310!2m2!1d105.4302383!2d15.1264018!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

อุทยานบาเจียง เจริญสุข ชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกตาดผาส้วม คำว่า
ส้วมภาษาลาวหมายถึง  ห้องนอนท่ีก้ันไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะส่วน ตาด
แปลว่าลานหนิท่ีเป็นช้ันๆ ชมแท่งหนิธรรมชาติ
วางต้ังเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนษุย์
สายน้ำท่ีไหลผ่านหนิผาขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะเป็นแท่งๆ
รปูรา่งคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมากหลากหลายกับความงาม 
หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ท่ีจัดสร้างแสดงไว้
ภายในจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชาวเผ่าให้ชมเป็นจำนวนมาก
ท่ีมีชาวชนเผ่าอาศัยอยู่จรงิมีท้ังชาวชนเผ่าลาวลุ่มและลาวสูง
สามารถช้อปป้ิงผ้าทอมือจากฝีมือของชาวชนเผ่าเป็นของฝาก
น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกท่ีสวยงามอีกแหง่หนึง่ของแขวงจำปาสัก
น้ำตกคู่แฝด หรือ น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกท่ีสูงท่ีสุดในแขวงจำปาสัก เรยีกอีกชื่อว่า น้ำตกดงหัวสาว

จุดเด่นอยู่ตรงสายน้ำ 2 สาย ท่ีไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120
เมตร มีจุดชมวิวท่ีต้ังอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน
จากตรงนี้ สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน 
หากต้องการเล่น กิจกรรม Zipline ผ่านน้ำตกตาดฟาน ลูกค้าจ่ายเอง แล้วแต่สมัครใจ
ราคาค่าโหนสลิงท่านละ1,600 บาท ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองปากเซ
แวะช็อปป้ิงท่ี ตลาดดาวเรือง ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น
เครือ่งเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ
เดินทางกลับสู่เมืองอุบลฯเพื่อเข้าเช็คอินท่ีสนามบินอุบลฯ พร้อมโหลดสัมภาระ 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ท่ีร้านอาหาร

วันท่ี 3
น้ำตกตาดเยอืง - น้ำตกตาดฟาน - อทุยานบาเจียง - ตลาดดาวเรอืง - ด่านช่องเม็ก -
สนามบินอบุลฯ - ดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนยีมพิธกีารข้ามพรมแดนไทย–ลาว



ค่ารถยนต์นำเท่ียวในลาวตลอดรายการ
ค่าท่ีพัก 2 คืน พัก 2 คน / ห้อง
ค่าอาหาร ตามรายการเดินทาง 
ค่าไกด์ลาว และพนักงานบรกิาร
ค่าเข้าชมสถานท่ีและค่าผ่านทาง
ค่าน้ำดื่ม ผ้าเย็น ระหว่างเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000 

ราคาน้ีไมร่วม 

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง - สนามบินอุบลราชธานี
ค่าทิปเจ้าหน้าท่ีไกด์ พนักงานขับรถ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น รมูเซอร์วิส, มินบิาร์ เป็นต้น
หรอือาหารเพิ่มเติมนอกเหนอืจากโปรแกรมทัวร์
ค่าบรกิารเสรมิพิเศษ/วงดนตร/ีคาราโอเกะ/วีดีโอ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/ubon-ratchathani/1074
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