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แพค็เกจทัวร์อบุล สามพักโนก ผาแต้ม 3 วัน 2 คืน โดยเครือ่งบิน
ต้ังแต่ 4 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ-นา่น ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์
จะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง

ไหว้พระทำบุญ

วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดสิรนิทรวรารามภูพร้าว 
วัดภูเขาแก้ว 
ชมวัดทุ่งศรเีมือง



ตื่นตากับธรรมชาติ

ชมสามพันโบก แอ่งหนิน้อยใหญ่ 
ชมเสาเฉลียง ประติมากรรมธรรมชาติ
น้ำตกลงร ูUnseen In Thailand
น้ำตกสร้อยสวรรค์ 
ชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี 

สนุกกับการช้อป

ร้านของฝากจากอุบลฯ
ศูนย์ศิลปชีพบ้านยางน้อย

พักผ่อนสบายท่ี

ทอแสง โขงเจียม รสีอร์ท 

อาหาร

กลางวัน + เย็น อิสระลูกค้าเลือกทานตามความชอบ 
ลูกค้าจ่ายตามความเป็นจรงิ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5   คน 6,850.-

เดินทาง  6 - 7   คน 5,500.-

เดินทาง  8 - 9  คน 4,850-

 พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.- 

 รายละเอียด



วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - อบุลฯ - สามพันโบก - ทุ่งดอกไม้ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ - น้ำตกทุ่งนาเมือง -เถาวัลย์ยักษ์ -
น้ำตกลงร ู 

การเดินทาง ช่วงเช้า      
00:00  พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน...
เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00:00  เหนิฟ้าสู่สนามบินอุบลราชธาน ีด้วยเท่ียวบินท่ี...

00:00  เดินทางถึงสนามบินบินอุบลราชธาน.ี.. ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
 และเดินทางสู่อำเภอโพธ ิ์ ไทร

00:00  บรกิารอาหารเช้าท่ี อุบลราชธาน ี
  
หลังอาหารเดินทางสู่ โขงเจียม และชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น สามพันโบก  

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อเช่น เนนิทรายหาดหงษ์ ทุ่งดอกไม้  น้ำตกสร้อยสวรรค์ 
น้ำตกทุ่งนาเมือง  น้ำตกแสงจันทร์ หรอืน้ำตกลงรู



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
เดินทางสู่ อ.โพธ ิ์ ไทร นำคณะชมความมหัศจรรย์แหง่ลำน้ำโขง
ชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก แอ่งหนิน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 แอ่ง
ซึ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะ และยังมีเกาะแก่งน้อยใหญ่ลักษณะโค้งเว้าแปลกตามากมาย
ก้ันขวางลำน้ำโขง ชมจุดท่ีแคบท่ีสุดของแม่น้ำโขง 

ช่วงบ่าย
เท่ียว น้ำตกสร้อยสวรรค์  น้ำตกขนาดใหญ่ 2 สาย สูงกว่า 30 เมตร
ไหลมารวมกันเหมือนสายสร้อย

ชม ทุ่งดอกไม้ท่ีบานเต็มลานหิน ณ ทุ่งดอกไม้เหนอืน้ำตกสร้อยสวรรค์ ได้แก่
สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน ดุสิตา มณเีทวา ทิพย์เกสร หญ้าบัว เป็นต้น
ซึ่งจะบานเต็มทุ่งช่วง เดือนกันยายน - มกราคม  

ชม น้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกขนาดกลางสูงประมาณ 20 เมตร
ระหว่างทางจะพบเถาวัลย์ยักษ์ขนาดเส้นรอบวงเกือบ 1 เมตร

ชม น้ำตกแสงจันทร์ หรอืน้ำตกลงรู Unseen In Thailand น้ำตกแปลก
ท่ีไหลลอดรลูงมาสวยงามมาก

อาหาร มื้ อเช้า
ร้านอาหาร

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก ทอแสง โขงเจียม รสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - อบุลฯ - สามพันโบก - ทุ่งดอกไม้ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ - น้ำตกทุ่งนาเมือง -เถาวัลย์ยักษ์ -
น้ำตกลงร ู 

http://www.tohsang.com/khongjiam/thai/accom_1.htm


วันท่ี 2
ผาแต้ม - เสาเฉลียง - แม่น้ำสองส ี- แก่งตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - เข่ือนสรินิธร - ช่องเม็ก -
วัดสรินิทรวรารามภูพร้าว 

การเดินทาง ช่วงเช้า  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวอุทยานผาแต้ม 

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวและช้อปป้ิงร้านปลอดภาษท่ีีช่องเท็ก 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
04:30    ตื่นเช้า ออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ข้ึนก่อนใครในสยามท่ีผาแต้ม

ชมหมู่ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาตร์ อายุกว่า 3,000 ปี Unseen In Thailand ซึ่งมี
4 กลุ่มภาพเขียน จากน้ันชมเสาเฉลียง ประติมากรรมอันงดงามจากธรรมชาติ

ช่วงบ่าย    
ล่องเรอืชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล
จากน้ันล่องเรอืต่อไปชมแก่งตะนะ ชมแก่งหนิท่ีสวยงามขนาดใหญ่ก้ันขวางลำน้ำมูล

นมัสการ หลวงปูคำคนึง เกจิอาจารย่ื์
์
ชื่อดัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ จากน้ัน

ชมทิวทัศน์อันงดงามของอ่างเก็บน้ำเหนอืเขื่อนท่ีเขื่อนสิรนิธร

ช้อปป้ิงตลาดชายแดนไทย-ลาว ท่ีช่องเม็ก
ข้ามไปประเทศลาวเลือกซื้ อสินค้าปลอดภาษแีละสินค้าพื้ นบ้าน

แวะชมโบสถ์ศิลปะล้านช้าง ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 
อาหาร มื้ อเช้า           

ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก ทอแสง โขงเจียม รสีอร์ท

http://www.tohsang.com/khongjiam/thai/accom_1.htm


วันท่ี 3
โขงเจียม - ด่านช่องเม็ก - อบุลฯซิตี้ ทัวร์ - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางสู่ช่องเม็กช้อปป้ิงท่ีร้านปลอดภาษี

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองอุบลราชธาน ีเช่น ศูนย์ศิลปชีพบ้านยางน้อย
วัดทุ่งศรเีมือง  วัดสระประสานสุข 
อิสระซื้ อของฝากจนได้เวลนัดหมายนำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี

00:00    เหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯโดยสายการบิน...

00:00    เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
08:00   ออกเดินทางสู่ด่านชายแดนช่องเม็กช้อปป้ิงร้านค้าปลอดภาษ ีณ ด่านวังเต่า สปป.ลาว
ซื้ อของฝากเหล้า บุหรี ่สินค้าแบรนด์เนม สินค้าพื้ นบ้าน

09:30   ออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดอุบลราชธานี

ชม แก่งสะพือ เป็นแก่งท่ีเกิดกลางลำน้ำมูล และเชิญท่านซื้ อของฝาก ของท่ีระลึก
ของอำเภอพิบูลมังสาหาร

เดินทางต่อยัง วัดภูเขาแก้ว วัดเก่าแก่ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร
สิ่งท่ีนา่สนใจคืออุโบสถท่ีประดับไปด้วยกระเบ้ืองท้ังหลัง ถ่ายทอดฝีมือของช่างพื้ นบ้าน
ภายในอุโบสถตกแต่งด้วยภาพนนูสูงเป็นเรือ่งราวของพระธาตุท่ีสำคัญของประเทศไทย

ช่วงบ่าย    
หลังอาหารเดินทางต่อยังอำเภอเมืองอุบลราชธานี

เดินทางไปยัง ศูนย์ศิลปชีพบ้านยางน้อย ซื้ อของฝาก สินค้าพื้ นบ้าน ผ้าไหม
ผ้าฝ้ายและงานฝีมือของชาวบ้านในพระบรมราชินปูถัมย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ

ชม วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลท่ี 3 มีหอพระไตรปิฎกเป็นหอไตรท่ีสร้างด้วยไม้
อยู่กลางน้ำ มีลักษณะผสมผสานศิลปะ ระหว่งไทย พม่า และลาว
ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีเก่าแก่

ชม วัดสระประสานสุข วัดบ้านนาเมือง สักการะสรรีะหลวงปู่บุญมี
เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลฯ
ชมอุโบสถรปูเรอืสุวรรณหงส์ท่ีสร้างข้ึนจากเซรามิคท้ังหลัง
ชมวิหารกลางน้ำรปูเรอืพระท่ีนัง่อนัตนาคราช
พร้อมชมซุ้ มประตูวัดรปูพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณท่ีงดงาม

อิสระช้อปป้ิงซื้ อของฝากเมืองอุบลฯ หมูยอ แหนมเนอืง อื่นๆ อีกมากมาย
จนกระท่ังได้เวลานัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

วันท่ี 3
โขงเจียม - ด่านช่องเม็ก - อบุลฯซิตี้ ทัวร์ - กรงุเทพฯ



อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

วันท่ี 3
โขงเจียม - ด่านช่องเม็ก - อบุลฯซิตี้ ทัวร์ - กรงุเทพฯ

(เงื่อนไข)
ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน พัก 2 คน / ห้อง
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถตู้ วีไอพี + น้ำมัน
ค่าไกด์ ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง - สนามบินอุบลราชธานี
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northeast/943

https://www.atsiamtour.com/northeast/943
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