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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ปั๊มปตท.วภิาวด ีดนิแดง – เขาคอ้ – ทุง่กงัหนัลม – ไรG่B – วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ - ต ัก๊มอ๊ คอฟฟ่ี & โรงเตีย๊ม

สดุขอบฟ้า - ทีพ่กั                       
พกัเพชรบูรณ ์หลม่สกั ระดบัเทยีบเทา่กนั อาหารเทีย่ง/เย็น 

2  จดุชมววิภูทบัเบกิ – ไรก่ะหล า่ปล ี- เลย – พระธาตศุรสีองรกั – สกายวอลค์เชยีงคาน – ถนนคนเดนิเชยีงคาน 
พกัเชยีงคาน                                                  อาหาร เชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 ตกับาตรขา้วเหนยีว – แกง่คุดคู ้– รา้นของฝาก – กรุงเทพฯ
อาหาร เชา้/ เทีย่ง 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
หมายเหตุ 

4-6 มถิุนายน 64 3,900 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 
 

1,500 16  

11-13 มถิุนายน 64 3,900 1,500 16  

25-27 มถิุนายน 64 3,900 1,500 16  

2-4 กรกฎาคม 64 3,900 1,500 16  

9-11 กรกฎาคม 64 3,900 1,500 16  

16-18 กรกฎาคม 64 3,900 1,500 16  

23-25 กรกฎาคม 64 4,400 1,500 16  

26-28 กรกฎาคม 64 4,400 1,500 16  

6-8 สงิหาคม 64 3,900 1,500 16  

13-15 สงิหาคม 64 3,900 1,500 16  

3-5 กนัยายน 64 3,900 1,500 16  



                             

รายละเอยีดโปรแกรม 

 
 

 

05.00น. จดุนัดหมาย ปั๊มปตท.วภิาวด ีดนิแดง  

05.30น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบูรณ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5-6ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถ 

11.00น. ถงึ เขาคอ้ สมัผัสกบัอากาศบรสิทุธิ ์ชมววิ ทวิทศันห์บุเขาสงูใหญส่ลบักนัไปมาอย่างสวยงาม 

  ทุง่กงัหนัลม ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม  ไร่GB เขาคอ้ ชมทุง่ดอกไมเ้มอืงหนาวตามฤดูกาลทีห่ลากหลายสวยงาม

ปลกูเรยีงรายไลร่ะดบัลงไปตามไหลเ่ขา (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชมสวนดอกไมช้ าระหนา้งาน) 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

    วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ วดัและอารามพุทธบนยอดเขา มเีจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งโมเสคสสีนัสดใส ทา่มกลางป่าไม ้

   เขยีวขจแีละทวิเขาสงูสลบัซบัซอ้น  ต ัก๊มอ๊ คอฟฟ่ี & โรงเตีย๊มสดุขอบฟ้า รา้นกาแฟและรา้นอาหารสไตลจ์นี    

   บรรยากาศดสีามมารถชมววิทะเลหมอกและววิเขาคอ้ทีส่วยงามได ้

เย็น     บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 

 ทีพ่กัแรม : พกัเพชรบูรณ ์หลม่สกั ระดบัเทยีบเทา่กนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 ชมววิทะเลหมอกยามเชา้สวยๆ ณ จดุชมววิภูทบัเบกิ(หมอกขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ชมไรก่ะหล า่ปล ีของชาวมง้บน

ภูทับเบกิทีป่ลกูโดยทั่วไปบนภูทับเบกิ เป็นภาพทุง่กะหล า่ปลสีเีขยีว เรยีงรายสลับซับซอ้นกันไปตามแนวระลอกเนนิเขาที่

สวยงาม   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

 เดนิทางสูจั่งหวัดเลย แวะนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของ อ.ดา่นซา้ย พระธาตุศรสีองรกั สกายวอลค์เชยีง

คาน แลนดม์ารค์แหง่ใหมเ่มอืงเลย สมัผัสความตืน่เตน้พรอ้มชมความสวยงาม ความสงู มทีางเดนิเป็นพืน้กระจกใส 

 ถนนคนเดนิเชยีงคาน ม"ีถนนชายโขง"  เป็นถนนทีเ่ลยีบไปกับแม่น ้าโขง มีเสน่หท์ีบ่า้นเรือนไมท้ีส่วยงาม มกีารปิด

ถนนในวนัศกุรแ์ละเสาร ์จะเต็มไปดว้ยรา้นขายของมากมาย ตลอดแนวถนน มรีา้นอาหาร และรา้นกาแฟน่ารักบรกิาร 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

ทีพ่กัแรม : พกัเชยีงคาน ระดบัเทยีบเทา่กนั 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

 อสิระใหท้า่น ตกับาตรขา้วเหนยีว (คา่ทวัรไ์มร่วมของใสบ่าตรช าระหนา้งาน) 

 เดนิทางสู่ แก่งคุดคู ้เป็นแก่งหนิขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางล าน ้าโขง อสิระใหท้่านถ่ายรูปเลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่ตาม

อธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

บา่ย แวะ รา้นของฝากระหวา่งทางกลบั 

 เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 

 
 

 

 
หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาล

หรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

วนัที ่1            จุดนดัพบ ปั๊มปตท.วภิาวด ีดนิแดง – เขาคอ้ – วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ – คาเฟ่                                                                                                                          

วนัที ่2      ภูทบัเบกิ – เลย – เชยีงคาน 

                       - อุโมงคปิ์ยะมิตร – บ่อน ้ำร้อน - วัดพุทธำธิวำส -ป้ำยใต้สุดสยำม 

วนัที3่     เชยีงคาน – กรุงเทพฯ 

วันที่ 3 

เง ือ่นไขโปรแกรม 



                             
 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศ  

 คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

 คา่ทีพั่ก 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื 

กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกู
ทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไม่ครอบคลุมถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท และช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย20วนั 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัร์โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 8ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

วันที่ 3 


