 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์อบุ ลฯ ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก คอนพะเพง็ 3 วัน 2 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมตั ๋ วเครือ่ งบินไป - กลับ ดอนเมือง - อบุ ลราชธานี
โบราณสถาน

ปราสาทหนิ วัดพู ศิลปะแบบนครวัด
ธรรมชาติสวยงาม

น้ำตกหลี่ผี

น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกตาดฟาน
น้ำตกตาดผาส้วม
สบายๆช้อปปิ้ง

ร้านดิวตี้ฟรี


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม



ราคา / คน
9,850
8,200
7,200
2,800

รายละเอียด

วันที่ 1

ดอนเมือง - อบุ ลราชธานี - วัดสริ นิ ธรวราราม - ดา่ นชอ่ งเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู ปากเซ
แผนที่

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

วันที่ 1

ดอนเมอื ง - อบุ ลราชธานี - วัดสริ นิ ธรวราราม - ดา่ นชอ่ งเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู ปากเซ
หมายเหตุ

รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เหน็ ภาพวา่ เดินทางไปทางใหนบ้าง
ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง
หรอื ไมเ่ ดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน กอ่ นการตกลงใช้บรกิ าร

การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

00:00 พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้ น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน...
00:00 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินอุบลราชธานี เที่ยวบินที่...
00:00 ถึงสนามบินบินอุบลราชธาน.ี .. ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
00:00 อิสระอาหารเช้าที่ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสชู่ ายแดน
ดา่ นชอ่ งเม็ก ระหวา่ งทางแวะชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัดสิรนิ ธรวรารามภูพร้าว
กอ่ นทำเอกสารผา่ นแดนสเู่ มืองปากเซ
หลังอาหารกลางวัน เดินทางตอ่ ยัง ปราสาทวัดพู ผา่ นทางเมืองจำปาสัก

วันที่ 1

ดอนเมอื ง - อบุ ลราชธานี - วัดสริ นิ ธรวราราม - ดา่ นชอ่ งเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู ปากเซ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

คณะเดินทางถึงไกด์ให้การต้อนรับ แวะทานอาหารเช้าที่
ร้านอาหารที่ข้ ึนชื่อเมืองอบุ ลฯ กาแฟโบราณหอมกรนุ่ เสรฟิ พร้อมปาทอ่ งโก๋จ้ มิ นม
โจ๊กร้อนๆ
หลังอิ่มอรอ่ ยแล้วออกเดินทางเข้าสชู่ ายแดน ดา่ นชอ่ งเม็ก
วัดสิร ินธรวราราม ภูพร้าว Unseen Thailand
ศิลปกรรมต้นไม้เรอื งแสง"คือภาพเรอื งแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่
ผนังหลังโบสถ์ หรอื ต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัด
ความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ท่คี ่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้ าที่ค่อยๆ
มืดลงยามพลบคำ่
ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผา่ นพิธ กี ารตรวจคนเข้าเมือง เรมิ่ ต้นเข้าสู่การเที่ยวลาวใต้
เมืองปากเซ เมืองขนาดใหญอ่ ั นดับ 3 ของลาว สมัยฝรัง่ เศสตั้ งเมืองจำปาสักขึ้ นมา
เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสัก
ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเกา่ แกย่ ้ อนขึ้นไปถึงยุคกอ่ นเข้ามาตั้ งรกรากของขอม
โบราณ เมืองปากเซไมม่ ีอารยธรรมเกา่ แกเ่ หมือนกับเมืองจำปาสัก
แตก่ ลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณแี ละวัฒนธรรม
นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัย ทำมาหากินจำนวนมาก
นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ผ่านตึกเก่าฝรัง่ เศส วังเจ้ าบุญอ้ มุ
วัดหลวง วัดเกา่ แกค่ นู่ ครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรัง่ เศส ข้าม
แมน่ ้ ำเซโดน
ปราสาทหินวัดพู ปราสาทขอมแหง่ แรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม
คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่
12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน
ถือวา่ เป็นปราสาทหนิ ที่มีอายุเกา่ แกท่ ี่สุด ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโล
ก
เวลาสมควรออกเดินทางสูเมืองปากเซ
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ที่ร้านอาหาร
ที่ร้านอาหาร

โรงแรมจำปาสักแกรนด์ โรงแรมเอราวั ณริเวอร์ไซด์

วันที่ 2

เมืองปากเซ - ตักบาตรข้าวเหนยี วพระสงฆ์ - น้ำตกคอนพระเพ็ง - น้ำตกหลี่ผี

แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

ตักบาตรข้าวเหนยี ว กอ่ นกลับมาทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกคอนพะเพ็ง
เดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่ โดยนัง่ เรอื ลอ่ งโขงเพื่อไปชมน้ำตกหลีผี
เวลาสมควรเดินทางกลับยังที่พัก
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

ชว่ งเช้ารว่ มทำบุญตักบาตรข้าวเหนยี ว ซึ่งจะมีลักษณะเชน่ เดียวกับหลวงพระบาง
เดินทางยัง น้ำตกคอนพระเพ็ง ให้คณะชมต้นไม้มณโี คตร
ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักด์ ิสิทธ์ ทิ ี่เกิดบนก้อนหนิ อยู่ใจกลางน้ำตกคอนพร
ะเพ็ง
บ่ายออกเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี เมื่อเดินทางถึงท่าเรอื บ้านนากาสัง นัง่ เรอื ล่องโขง
ลัดเลาะเกาะแกง่ กลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค
เกาะน้อยใหญน่ ั บหมื่นเกาะทิวทัศน์รมิ ฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช
ตอ่ ด้วยการนัง่ รถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเกา่ ผา่ น เกาะดอนคอน
ได้เวลานัดหมายออกเดินทางกลับเข้าสู่เมืองปากเซ
18:00 คณะเดินทางถึงเมืองปากเซ
รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร เข้าเช็คอินที่พัก พักผอ่ นตามอัธยาศัย
เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ที่ร้านอาหาร
ที่ร้านอาหาร

วันที่ 2

เมืองปากเซ - ตักบาตรข้าวเหนยี วพระสงฆ์ - น้ำตกคอนพระเพ็ง - น้ำตกหลี่ผี

ที่พัก

โรงแรมจำปาสักแกรนด์ โรงแรมเอราวั ณริเวอร์ไซด์

วันที่ 3

น้ำตกตาดเยอื ง - น้ำตกตาดฟาน - อทุ ยานบาเจียง - ตลาดดาวเรอื ง - ดา่ นชอ่ งเม็ก สนามบินอบุ ลฯ - ดอนเมือง
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่เมืองปากซอง ถึงอุทยานบาเจียง
ชมความงามน้ำตกผาส้วม น้ำตกตาดเยือง
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองอบุ ลราชธานี เชน่
พิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติอบุ ลราชธานี
วัดพระธาตุหนองบัว อิสระซื้อของฝากจนได้เวลนัดหมาย
นำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
00:00 เหนิ ฟ้ ากลับสู่กรงุ เทพฯโดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
00:00 เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

น้ำตกตาดเยอื ง - น้ำตกตาดฟาน - อทุ ยานบาเจียง - ตลาดดาวเรอื ง - ดา่ นชอ่ งเม็ก สนามบินอบุ ลฯ - ดอนเมือง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกตาดผาส้วม คำวา่
ส้วมภาษาลาวหมายถึง ห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะส่วน ตาด
แปลว่าลานหนิ ที่เป็นชั้ นๆ ชมแท่งหนิ ธรรมชาติ
วางตั้ งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนษุ ย์
สายน้ำที่ไหลผา่ นหนิ ผาขนาดใหญท่ ี่มีลักษณะเป็นแทง่ ๆ
รปู รา่ งคล้ายห้องหอของคบู่ า่ วสาวดูสวยงามมากหลากหลายกับความงาม
หมบู่ ้ านชนเผา่ จำลอง ที่จั ดสร้างแสดงไว้
ภายในจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชาวเผ่าให้ชมเป็นจำนวนมาก
ที่มีชาวชนเผา่ อาศัยอยจู่ รงิ มีทั้งชาวชนเผา่ ลาวลมุ่ และลาวสูง
สามารถช้อปป้ งิ ผ้าทอมือจากฝีมือของชาวชนเผา่ เป็นของฝาก
น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแหง่ หนึง่ ของแขวงจำปาสัก
น้ำตกคู่แฝด หร ือ น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก เรยี กอีกชื่อว่า น้ำตกดงหัวสาว
จุดเดน่ อยตู่ รงสายน้ำ 2 สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120
เมตร มีจดุ ชมวิวที่ตั้งอยคู่ นละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเทา่ ๆกัน
จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมมุ สูง ได้อยา่ งชัดเจน
หากต้องการเลน่ กิจกรรม Zipline ผา่ นน้ำตกตาดฟาน ลกู ค้าจา่ ยเอง แล้วแตส่ มัครใจ
ราคาคา่ โหนสลิงทา่ นละ1,600 บาท ได้เวลาสมควรออกเดินทางสเู่ มืองปากเซ
แวะช็อปป้ งิ ที่ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญท่ ี่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เชน่
เครือ่ งเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ
เดินทางกลับสู่เมืองอุบลฯเพื่อเข้าเช็คอินที่สนามบินอุบลฯ พร้อมโหลดสัมภาระ
อุทยานบาเจียง เจริญสุข

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ที่ร้านอาหาร

ราคานี้รวม

ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนยี มพิธกี ารข้ามพรมแดนไทย–ลาว

ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
คา่ ที่พัก 2 คืน พัก 2 คน / ห้อง
ค่าอาหาร ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ลาว และพนักงานบรกิ าร
ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
คา่ น้ำดื่ม ผ้าเย็น ระหวา่ งเดินทาง
คา่ ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ ดอนเมือง - สนามบินอุบลราชธานี
คา่ ทิปเจ้าหน้าที่ไกด์ พนักงานขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น รมู เซอร์วิส, มินบิ าร์ เป็นต้น
หรอื อาหารเพิ่มเติมนอกเหนอื จากโปรแกรมทัวร์
ค่าบรกิ ารเสรมิ พิเศษ/วงดนตร/ี คาราโอเกะ/วีดีโอ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

