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เชิญทุกท่านเดินทางสู่ดนิ แดนที่ลึกลับ ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ นั่นคือ นา้ ตกตาดเซป่ องไล ตาดแซพะ แขวง
อัตตะบือ ซึ่งเป็ นนา้ ตกอลังการเดินทางเข้ าไปในดินแดนที่ลึกลับ ที่แห่งนี้ยังไม่เป็ นที่ร้ จู ักมากนัก นอกจากนั้นนาท่านชมวัดพระ
ไชยเชษฐา วัดหลวงเมืองเก่า ตาดเซกะตาม สวนส้ มธนาธร สวนดอกไม้ มนตา ไร่กาแฟปากซองไฮช์แลนด์ นา้ ตกตาดฟาน และช้
อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองที่ตลาดดาวเรือง
กาหนดการเดินทาง

19-21 มค., 16-18 กพ., 16-18 มีค.61

8-9 ท่าน เดินทางได้ทก
ุ ว ัน (ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย)
......

ท่านละ 8,900 บาท
ท่านละ 8,900 บาท
ท่านละ 9,900 บาท

วันแรก

อุบลราชธานี-ช่องเม็ก-สบายดีวัลเล่ย์-สวนส้มธนาธร-ตาดเซกะตาม-อั ตตะบือ

07.00 น.

เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ รอต้ อนรับคณะที่จุดนัดหมาย จ.อุบลราชธานี นาท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศแล้ วไป
รับประทานอาหารเช้ าที่ตัวเมืองอุบลฯ จากนั้นเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก “เปิ ดประตูสู่เมืองลาวตอนใต้”
ถึงพรมแดนไทย-ลาว (ด่านช่องเม็ก-วังเตา) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ า-ออกเมือง ขณะรอตรวจเอกสารผ่าน
แดน สมาชิกสามารถเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ ด่านช่องเม็ก และ สปป.ลาว จับจ่ายซื้อสินค้ าปลอดภาษีท่ี
Duty Free Shop ของฝั่งลาว หรือแลกเงินสกุลกีบตามอัธยาศัย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง ไทย-ลาว
พร้ อมออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ศูนย์กลางแขวงจาปาสัก ระยะทางประมาณ 45 กม. ชมสะพานข้าม
แม่น้ าโขงลาว-ญีป่ นุ่ เดินทางสู่เมืองปากซอง
แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านสะบายดีวัลเล่ย์ อาหารสด สะอาดด้ วยผักสดปลอดสารพิษจากเมืองปาก
ซอง และปลาสดจากแม่นา้ โขง และเลือกซื้อของฝากที่ร้านสะบายดีวัลเล่ย์
ออกเดินทางสู่แขวงอัตตะปื อ ผ่านเมืองปากซอง ชมทัศนียภาพความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติท่รี าบสูงบอละเวน สองข้ างทางเต็มไปด้ วยต้ นกาแฟสด นาท่านแวะชมและเลือกซื้อส้ มหรือองุ่น
จากไร่ องุ่นธนาธร ผู้ ผลิตส้ มรายใหญ่ จากประเทศไทยเข้ ามาสัมปทานพื้ นที่ปลูกส้ มใน สปป.ลาว ชม
น้ าตกเซกะตาม เป็ นนา้ ตกจากภูเขาที่ใหญ่ท่สี ดุ ของลาว มีความสูง 120 เมตร ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหลัก
52 ณ จุดชมวิวสามารถเห็นตัวนา้ ตกได้ ท้งั ผาเขา แม่นา้ หลายสายไหลลัดเลาะมาตามซอกเขาใหญ่ป่าดงดิบ
ดงบอละเวน แล้ วพุ่งกระโจนลงพร้ อมกันตรงจุ ดเดียวจากหน้ าผาสูงตกลงสู่หินด้ านล่ างเป็ นภาพที่
ประทับใจยิ่ง หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองอัตตะปื อ
รับประทานอาหารค่าที่ร้านอาหารเมืองอัตตะปื อ
เข้ าเช็คอินท์ท่พี กั โรงแรมแสงเทียน หรือเทียบเท่า เมืองอัตตะปื อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น.

เที่ยง
บ่าย

18.00 น.
19.00 น.

วันที่สอง
06.30 น.
08.00 น.
10.30 น.

เที่ยง
บ่าย

18.00 น.
19.00 น.
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อั ตตะบือ-เมืองสนามไซ-ตาดแซพะ-ตาดเซป่องไล-วัดพระธาตุไชยเชษฐา
วัดหลวงเมืองเก่า
อรุณสวัสดิ์เมืองอัตตะปื อ รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นั่งรถโฟวิล D4D ออกเดินทางสู่เมืองสนามไซ มุ่งหน้ าสู่ตาดแซพะ
ชมและดื่มด่าบรรยากาศของ “ตาดแซพะ” ที่มีความยาวและสวยงามอีกนา้ ตกหนึ่ง หลังจากนั้นเดินทางอีก 6
กม. เพื่อไปยัง “ตาดเซป่ องไล” เป็ นนา้ ตกที่อลังการเดินทางเข้ าไปในดินแดนที่ลึกลับ ที่แห่งนี้ยังไม่เป็ นที่ร้ จู ัก
มากนัก ให้ ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของนา้ ตกและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มอิ่ม เลือกมุม
ถ่ายภาพอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันที่ตาดแซพะ ริมนา้ ตก
เดินทางกลับสู่เมืองอัตตะปื อ แล้ วนาท่านชมวัดไชยเชษฐา เดิมมีช่ือว่า “วัดธาตุจุลละมณี” เป็ นศาสนสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์อกี แห่งหนึ่งของประเทศลาว และวัดหลวงเมืองเก่า เป็ นวัดแรกบนแขวงอัตตะปื อ ที่
ถูกสร้ างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช บริเวณโดยรอบยังคงสภาพเดิมทุกอย่างทั้งตัวพระอุโบสถที่
เป็ นตึกคอนกรีตก่อด้ วยอิฐสีเทา ใช้ เป็ นที่ศกึ ษาพระธรรม ภายในพระอุโบสถเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองปากซอง แขวงจาปาสัก
รับประทานอาหารค่าที่ร้านอาหารเมืองปากซอง
นาท่านเข้ าที่พกั โรงแรมภูเทวดา หรือเทียบเท่า เมืองปากซอง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

อั ตตะบือ-ปากซอง-สวนดอกไม้มนตา-ไร่กาแซไฮแลนด์-น้าตกตาดฟาน-ปากเซ
ตลาดดาวเรือง-ช่องเม็ก-อุบลราชธานี

06.30 น.
08.00 น

รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวของเมืองปากซอง“สวนมนตา” ให้ ทุกท่านดื่มด่าบรรยากาศดอกไม้ เมือง
หนาวพร้ อมถ่ายภาพความประทับใจ หลังจากนั้นนาคณะแวะถ่ายรูปบรรยากาศไร่กาแฟเบียร์ช้าง พร้ อม
จิบกาแฟสด(ตามอัธยาศัย)ท่ามกลางไร่กาแฟที่กว้ างใหญ่ท่รี ้ จู ักกันในนาม “ปากซองไฮแลนด์” ได้ เวลา
สมควรเดินทางไปยัง “น้ าตกตาดฟาน” ชมทัศนียภาพยอดเขาที่ซับซ้ อนของ “อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว” เชิญ
ท่านชมความงามของนา้ ตกคู่แฝด ที่เกิดจากหินทรายตระการตา มีระดับนา้ ตกสูงถึง 120 เมตร จากตาด
ฟานรีสอร์ท แหล่งพักของคนรักธรรมชาติ จากนั้นเดินทางสู่เมืองปากเซ
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในตัวเมืองปากเซ
แวะชมตลาดเช้ าเมืองปากเซ (ตลาดดาวเรือง) เลือกซื้อสินค้ าพื้นเมือง เครื่องเงิน เป็ นต้ น ได้ เวลาสมควร
อาลาเมืองปากเซ เดินทางสู่ด่านช่องเม็ก
เดินทางถึงด่านวังเต่า-ช่องเม็ก ช็อปปิ้ งสินค้ าปลอดภาษี ในขณะผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือผ่านแดน
ตม.ไทย–ลาว
เดินทางกลับสู่ตัวจังหวัดอุบลฯ เลือกซื้อของฝากที่ข้ นึ ชื่อของเมืองอุบลฯ อาทิ หมูยอ เค็มหมากนัด เป็ น
ต้ น ได้ เวลาสมควรส่งคณะที่จุดหมาย จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

เที่ยง
บ่าย
15.30 น.
16.00 น.

***อุบลฯ-ปากเซ-ปากซอง-อัตตะบือ-ตาดแซพะ-ตาดเซป่ องไล-ตาดเซกะตาม-สวนมนตา3วัน(รถตู้)***
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่ ทีส
ร ับ-สง
่ นามบินอุบลฯ, สถานีรถไฟ หรือ สถานีรถ ขบส.
อ ัตราค่าบริการ สาหร ับกรุป
๊ 16-20 ท่าน (มีห ัวหน้าท ัวร์ไทย) 8-9 ท่าน ไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์ไทย
กรณี 8-9 ท่าน เด็กอายุตา
่ กว่า 10 ปี คิดราคาเท่าก ับผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่

เด็กอายุตา่ กว่า 10 ปี

พักเดีย
่ ว

พักห ้องละ 2-3 ท่าน

พักรวมกับผู ้ใหญ่

เพิม
่ ท่านละ

1 ท่าน(มีเตียง)
19-21 มค., 16-18 กพ.,
16-18 มีค.61

8,900.-

8,900.-

1,200.-

8-9 ท่าน เดินทางได้ทก
ุ ว ัน

8,900.-

8,900.-

1,200.-

......

9,900.-

9,900.-

1,500.-

อัตรานี้ รวม

รถตู้ปรับอากาศท่องที่ยว และรถโฟวิล DxD/ ที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้ องละ 2-3 ท่าน)/ บัตรเข้ าชมสถานที่
ท่องเที่ยว/ อานวยความสะดวก ตม.ไทย–ลาว/ อาหารตามระบุในรายการ/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/
ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท(เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น)/ นา้
ดื่ม-ผ้ าเย็น

อัตรานี้ ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ไทย/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติและผู้ถอื เอก
สารต่างด้ าว/ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%/ และ
อื่นๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
เอกสารทีใ่ ช้

พาสปอร์ต มีหน้ าว่างเหลืออย่างน้ อย 2 หน้ า
(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 1

เงือ่ นไขการจอง เมื่อยืนยันการจอง แฟ็ กช์สาเนาหน้ าพาสปอร์ตมาที่เบอร์… พร้ อมชาระค่ามัดจา ท่านละ 3,000 บาท
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยยึดถือและคานึงถึงประโยชน์ท่านเป็ นสาคัญ

