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 ทวัร์ 3 วัน 2 คืน 
ปากซอง–อัตตะปือ–สวนกาแฟ–สวนส้มธนาธร-ตาดเซกะตาม 

วัดไชยเชษฐาธิราช – ตาดแซป่องไล – ตาดแซพะ – ตลาดดาวเรือง 
 Duty free ด่านช่องเมก็ 

ก ำหนดกำรเดินทำง : วนัท่ี ……………………… 

วันแรก : สปป.ลาว – ปากซอง – สวนกาแฟ-สวนส้มธนาธร – น า้ตกเซกะตาม  

 

06.00 น. รถและทีมงาน รับคณะท่ีจุดนดัหมายในตวัเมืองอุบล  ออกเดินทางสูช่่องเม็ก 
08.00 น.   คณะเดินทางถึงดา่นช่องเม็ก อ.สริินธร ผา่นพิธีการตรวจเอกสารเดินทางที่ดา่นตรวจคนเข้าเมือง 
    จากนัน้เดินทางข้ามแดนเข้าสูส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เข้าเมืองปากเซ 
           รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีร้านอาหาร มุ่งหน้าตอ่ไปยงัเมืองปากซอง ด้วยระยะทาง 
          ประมาณ 50 กิโลเมตรจากเมืองปากเซ  เส้นทางจะไตร่ะดบัขึน้เขาท่ีละน้อย มีความสงูจาก 
          ระดบัน า้ทะเลปานกลางประมาณ1,000 –1,350 เมตรจึงท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดปีเป็น 
         แหลง่ปลกูกาแฟมีช่ือเสยีงติดอนัดบัโลกเพราะพืน้ดินอุดมด้วยแร่ธาตจุากการเป็นพืน้ท่ีภเูขาไฟเก่า 
         ท่ีดบัสนิท  พาทกุทา่นแวะชม สวนกาแฟ  ชมสวนส้มธนาธร ชมน า้ตกเซกะตาม  จากนัน้ 
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         เดินทางตอ่ไปยงัเมืองอตัตะปือ 
ค ่า          เดินทางถึงเมืองอตัตะปือ รับประทานอาหารเยน็ ท่ีร้านอาหาร เข้าที่พกัโรงแรมเมืองอตัตะปือ 

   พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  

วันที่สอง :ตลาดเช้า –วัดพระไชยเชษฐาธิราช –ตาดแซพะ-ตาดแซป่องไล 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น.  หลงัอาหารเช้า พาทกุทา่นไปสมัผสับรรยากาศของตลาดเช้าเมืองอัตตะปือ เลอืกซือ้สนิค้าอาหาร  
   จากชาวบ้าน  ไหว้พระธาตุวัดพระไชยเชษฐาธิราช  เดิมช่ือวา่วดัธาตจุุลละมณี  สร้างขึน้ในปี 
                 2120 เป็นศาสนสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์อีกแหง่หนึง่ของประเทศลาว วดันีมี้สิม(อยูใ่น 
                 อุโบสถ ) เก่าแก่ตามสถาปัตยกรรมล้านช้าง ได้เวลาสมควรเดินทางกลบัเมืองปากซอง 
   

 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั  ท่ีร้าน………….. 
บ่าย         เดินทางกลบัสูเ่มืองปากซอง  ระหวา่งทางแวะชม ตาดแซพะ และ ตาดแซป่องไล อยูท่ี่เมืองสนาม 
                 ไช  แขวงอตัตะปือซึง่นบัเป็นน า้ตก unseen แหง่ใหม่ของเมืองลาวท่ีมีความยิ่งใหญ่ อลงัการ และ 
                 สวยงามมาก(เปลีย่นการเดินทางเป็นรถกระบะเพื่อเข้าชมน า้ตก ระยะทางประมาณ 70 กม.)   
เย็น  เดินทางถึงเมืองปากซอง เข้าที่พกัโรงแรมปากซองแดนงาม รับประทานอาหารมือ้ค ่า  ท่ีโรงแรม 

    พกัผอ่นตามอธัยาศยั   
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วันที่สาม : ตลาดดาวเรือง   

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น.  หลงัอาหารเช้า เช็คเอาต์ออกจากท่ีพกั  ออกเดินทางกลบัไปเมืองปากเซ 
10.00 น.  ช้อปปิง้สนิค้าที่ ตลาดดาวเรือง ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของนครจ าปาสกั ศนูย์กลางการค้าขายที่ส าคญั 

    ของเมืองปากเซ มีทัง้โซนท่ีเป็นสนิค้าสดเช่นผกั ผลไม้ ปลา เนือ้สตัว์ เป็นต้น และสว่นท่ีเป็นโซน 
      สนิค้าอุปโภค เสือ้ผ้า ท่ีน าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน  ได้เวลาอนัสมควรเดินทางกลบัหน้าดา่น 

 
12.00 น.   เดินทางถึงหน้าดา่นช่องเม็ก ช่วงรอด าเนินการเอกสารผา่นแดน  อิสระให้ทกุทา่นช้อปปิง้สนิค้า 
       ปลอดภาษี (Duty free) บริเวณดา่นช่องเม็ก  
13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้านกุ้กกิก้ หลงัอาหารเท่ียงออกเดินทางกลบัเข้าตวัเมืองอบุล 
16.00 น.   สง่คณะกลบัถึงตวัเมืองอุบลราชธานโีดยสวสัดิภาพ 
 

 

อัตราค่าบริการ  ทา่นละ                   บาท 
จ านวน ราคาตอ่ทา่น หมายเหตุ 
15 - 19  5,900 เดินทางด้วยรถมินิบสัปรับอากาศ

ไทย  32 ท่ีนัง่พร้อมระบบคาราโอ
เกะครบครัน 

20 - 24   5,100 
>25 4,700 
   

อัตรานีร้วม 
 คา่รถมินิบสัน าเท่ียวเดินทาง อุบล – ลาว ไป กลบั ตลอดทริป  
 คา่รถกระบะท้องถ่ินเพื่อเดินทางไปตาดแซป่องไล 
 คา่ที่พกั พกัคู ่จ านวน 2 คืน 
 คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียว (ไกด์ไทย -ไกด์ลาว) 
 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 คา่อาหารมือ้หลกั 7 มือ้ ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 คา่ท าเอกสารรถ /เอกสารบุคคลผา่นแดนไทย – ลาว 
 ประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกนัท่ีบริษัทได้ท าไว้ 
 บริการน า้ดื่ม ซอฟดริง้ค์  ผ้าเย็น  และขนมวา่งทานเลน่ ระหวา่งเดินทาง 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
  คา่ทิปไกด์  พนกังานขบัรถ 
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