ทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ปากซอง–อัตตะปื อ–สวนกาแฟ–สวนส้ มธนาธร-ตาดเซกะตาม
วัดไชยเชษฐาธิราช – ตาดแซป่ องไล – ตาดแซพะ – ตลาดดาวเรื อง
Duty free ด่ านช่ องเม็ก

กำหนดกำรเดินทำง : วันที่ ………………………
วันแรก : สปป.ลาว – ปากซอง – สวนกาแฟ-สวนส้ มธนาธร – นา้ ตกเซกะตาม
06.00 น.
08.00 น.

รถและทีมงาน รับคณะที่จุดนัดหมายในตัวเมืองอุบล ออกเดินทางสูช่ ่องเม็ก
คณะเดินทางถึงด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร ผ่านพิธีการตรวจเอกสารเดินทางที่ดา่ นตรวจคนเข้ าเมือง
จากนันเดิ
้ นทางข้ ามแดนเข้ าสูส่ าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ าเมืองปากเซ
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร มุ่งหน้ าต่อไปยังเมืองปากซอง ด้ วยระยะทาง
ประมาณ 50 กิโลเมตรจากเมืองปากเซ เส้ นทางจะไต่ระดับขึ ้นเขาที่ละน้ อย มีความสูงจาก
ระดับน ้าทะเลปานกลางประมาณ1,000 –1,350 เมตรจึงทาให้ มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เป็ น
แหล่งปลูกกาแฟมีชื่อเสียงติดอันดับโลกเพราะพื ้นดินอุดมด้ วยแร่ธาตุจากการเป็ นพื ้นที่ภเู ขาไฟเก่า
ที่ดบั สนิท พาทุกท่านแวะชม สวนกาแฟ ชมสวนส้ มธนาธร ชมนา้ ตกเซกะตาม จากนัน้
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ค่า

เดินทางต่อไปยังเมืองอัตตะปื อ
เดินทางถึงเมืองอัตตะปื อ รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหาร เข้ าที่พกั โรงแรมเมืองอัตตะปื อ
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง :ตลาดเช้ า –วัดพระไชยเชษฐาธิราช –ตาดแซพะ-ตาดแซป่ องไล
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
08.00 น. หลังอาหารเช้ า พาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศของตลาดเช้ าเมืองอัตตะปื อ เลือกซื ้อสินค้ าอาหาร
จากชาวบ้ าน ไหว้ พระธาตุวัดพระไชยเชษฐาธิราช เดิมชื่อว่าวัดธาตุจุลละมณี สร้ างขึ ้นในปี
2120 เป็ นศาสนสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึง่ ของประเทศลาว วัดนี ้มีสิม(อยูใ่ น
อุโบสถ ) เก่าแก่ตามสถาปั ตยกรรมล้ านช้ าง ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากซอง

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน  ที่ร้าน…………..
เดินทางกลับสูเ่ มืองปากซอง ระหว่างทางแวะชม ตาดแซพะ และ ตาดแซป่ องไล อยูท่ ี่เมืองสนาม
ไช แขวงอัตตะปื อซึง่ นับเป็ นน ้าตก unseen แห่งใหม่ของเมืองลาวที่มีความยิ่งใหญ่ อลังการ และ
สวยงามมาก(เปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถกระบะเพื่อเข้ าชมน ้าตก ระยะทางประมาณ 70 กม.)
เดินทางถึงเมืองปากซอง เข้ าที่พกั โรงแรมปากซองแดนงาม รับประทานอาหารมื ้อค่า  ที่โรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สาม : ตลาดดาวเรื อง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
08.00 น. หลังอาหารเช้ า เช็คเอาต์ออกจากที่พกั ออกเดินทางกลับไปเมืองปากเซ
10.00 น. ช้ อปปิ ง้ สินค้ าที่ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ของนครจาปาสัก ศูนย์กลางการค้ าขายที่สาคัญ
ของเมืองปากเซ มีทงโซนที
ั้
่เป็ นสินค้ าสดเช่นผัก ผลไม้ ปลา เนื ้อสัตว์ เป็ นต้ น และส่วนที่เป็ นโซน
สินค้ าอุปโภค เสื ้อผ้ า ที่นาเข้ ามาจากประเทศเพื่อนบ้ าน ได้ เวลาอันสมควรเดินทางกลับหน้ าด่าน

12.00 น. เดินทางถึงหน้ าด่านช่องเม็ก ช่วงรอดาเนินการเอกสารผ่านแดน อิสระให้ ทกุ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ า
ปลอดภาษี (Duty free) บริ เวณด่านช่องเม็ก
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านกุ้กกิ ้ก หลังอาหารเที่ยงออกเดินทางกลับเข้ าตัวเมืองอุบล
16.00 น. ส่งคณะกลับถึงตัวเมืองอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่ าบริการ ท่านละ
จานวน
15 - 19
20 - 24
>25

บาท
ราคาต่อท่าน
5,900
5,100
4,700

หมายเหตุ
เดินทางด้ วยรถมินิบสั ปรับอากาศ
ไทย 32 ที่นงั่ พร้ อมระบบคาราโอ
เกะครบครัน

อัตรานีร้ วม
 ค่ารถมินิบสั นาเที่ยวเดินทาง อุบล – ลาว ไป กลับ ตลอดทริ ป
 ค่ารถกระบะท้ องถิ่นเพื่อเดินทางไปตาดแซป่ องไล
 ค่าที่พกั พักคู่ จานวน 2 คืน
 ค่ามัคคุเทศก์ นาเที่ยว (ไกด์ไทย -ไกด์ลาว)
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่าอาหารมื ้อหลัก 7 มื ้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่าทาเอกสารรถ /เอกสารบุคคลผ่านแดนไทย – ลาว
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษัทได้ ทาไว้
 บริ การน ้าดื่ม ซอฟดริ ง้ ค์ ผ้ าเย็น และขนมว่างทานเล่น ระหว่างเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ
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