
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

25-27 ธนัวาคม 2563 12,999 บาท 2,200 บาท 

31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 บาท 2,600 บาท 
22-24 มกราคม 2564 11,999 บาท 2,200 บาท 
12-14 กมุภาพนัธ์ 2564  12,999 บาท 2,600 บาท 
26-28 กมุภาพนัธ์ 2564 12,999 บาท 2,600 บาท 

  แผนการเดินทาง  

 

 

 

 
08.00 น. จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเลย โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD9704  (10.00-11.15) 

11.15 น. เดินทางถึง จงัหวดัเลย น าท่านออกเดินทางดว้ยรถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ มุง่หนา้สู่ อ.เชียงคาน จ.เลย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหาร 

วนัแรก กรุงเทพฯ - จ.เลย - อ.เชียงคาน - สกายวอลค์ @ เชียงคาน - วดัศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู ้- 

ล่องเรือเลียบฝัง่แม่น ้าโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน 



 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สกายวอลค์ @ เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวดั 

เลย ตั้งอยู่บนภูเขาปากน ้าเหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกง้ิว ติดแม่น ้ าโขง บา้นท่าดีหมี ต าบลปากตม 

อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย กระจกใสเป็นระยะทางกวา่ 100 เมตร กวา้ง 2 เมตร และสูงห่างจากแม่น ้า

โขงถึง 80 เมตร ทศันียภาพจากบนสกายวอลค์ ท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทั้งฝั่งไทยและสปป.

ลาว ไดใ้นมุมสูง โดยมีแม่น ้าโขงกั้นระหว่างทั้งสองประเทศไว ้ทั้งตรงน้ียงัเป็นจุดท่ีแม่น ้าเหืองไหลมา

บรรจบกบัแมน่ ้าโขงเป็นแมน่ ้าสองสีอีกดว้ย อิสระใหท่้านเท่ียวชมความงามตามอธัยาศยั 

น าท่านชม วัดศรีคุณเมือง ซ่ึงเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือ 

ช่างไมส้มยัโบราณ 

15.30 น. Check in เขา้ท่ีพกั ณ โรงแรมเชียงคานริเวอรเ์มาเท่น หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

   เก็บสมัภาระ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

16.00 น. เดินทางไป แก่งคุดคู ้ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคุดคู ้ เลือกซ้ือของฝากจากเชียงคาน  เช่น  

  มะพรา้วแกว้ ผา้ห่มนวม ฯลฯ 

   น าท่าน ล่องเรือเลียบฝัง่แม่น ้าโขง พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดินในอีกบรรยากาศหน่ึงของเมืองเชียง 

คาน 



 

18.00 น. อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินเชียงคาน พรอ้มท่องราตรี ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้เก๋ไก๋ น่ารกัในแบบ 

   ของเชียงคาน จากน้ันน าท่านกลบัท่ีพกั 
 

 

 

05.30 น. น าท่านเดินทางไป ร่วมตกับาตรขา้วเหนียว  

จากน้ันน าท่านเดินทางไป ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้ นของเมืองเชียงคาน ใหเ้วลา 

ถ่ายรูปกนัพอสมควร 

 

   รบัประทานอาหารเชา้ (2) ณ โรงแรมที่พกั 

09.00 น. Check out ออกจากท่ีพกั ออกเดินทางสู่ อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ ์

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั (3) ณ รา้นอาหาร 

วันท่ีสอง    ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - พโิน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว 



 

   น าท่านแวะรา้นกาแฟ พิโน่ ลาเต ้รีสอรท์ แอนด ์คาเฟ่ 

 

น าท่านสกัการะเจดีย ์พระธาตผุาซ่อนแกว้ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นท่ีปฏิบติั

ภาวนาของพุทธบริษัท 



 

18.00 น. Check in เขา้ท่ีพกั ณ Lebrume@khaokho หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

  รบัประทานอาหารเยน็ (4) ณ รา้นอาหาร  

   หลงัอาหาร เชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยั กบับรรยากาศสบาย ๆ ของรีสอรท์ 
 
 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

   Check out ออกเดินทางไป ทุ่งกงัหนัลม อีกหน่ึงแลนดม์ารค์ของเขาคอ้ท่ีพลาดไมไ่ด ้

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั อ.ภูเรือ จ.เลย 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดินทางไป วดัป่าหว้ยลาด เป็นวดัท่ีมีจุดเด่นท่ี พระประธานสีขาวบริสุทธ์ิ สรา้งดว้ยแร่แคลไซด ์

มีนามว่า พระสพัพญัญูรูแ้จง้สามแดนโลกธาตุ องคใ์หญ่ท่ีสุด ซ่ึงงดงามปานเทวดาสรา้งและศักด์ิสิทธ์ิ 

ประดุจหลวงพ่อโสธร มีฉากหลงัเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นมา่นเมฆลอยระเร่ีย มากระทบพ้ืนดิน 

   น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินจงัหวดัเลย  

15.50 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD9709 (15.50-16.55) 

16.55 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ********  

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ทางบริษทัจะถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ทุ่งกงัหนัลม - ภูเรือ - วดัป่าหว้ยลาด - สนามบินจงัหวดัเลย - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 



 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

25-27 ธนัวาคม 2563 12,999 บาท 2,200 บาท 

31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 บาท 2,600 บาท 
22-24 มกราคม 2564 11,999 บาท 2,200 บาท 
12-14 กมุภาพนัธ์ 2564  12,999 บาท 2,600 บาท 
26-28 กมุภาพนัธ์ 2564 12,999 บาท 2,600 บาท 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป รวมถึงคา่ภาษีสนามบนิ ตามท่ีระบไุว้ในรายการเทา่นัน้ ตัว๋
เคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ลว่งหน้าได้ (ทา่นจะได้รับท่ีนัง่แบบสุ่มเทา่นัน้) 

 น า้หนกัสมัภาระ ทา่นละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม  จ านวน 1 ใบ สมัภาระตดิตวัขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ตอ่ทา่น น า้หนกัต้องไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกั 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ทา่น (แอร์ + ทีวี + น า้อุน่)  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 6 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

 คา่มคัคเุทศก์ 1 ท่าน น าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรค
ประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย 
การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์** 

 คา่บริการดงักลา่วเป็นคา่บริการเฉพาะผู้ เดนิทางท่ีเป็นชาวไทยเทา่นัน้!!!  
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ เชน่ คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 



 

× คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 
× คา่ทิปมคัคเุทศก์, คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่ จ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง 

จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัท
ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านัน้ 

 

เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงนิ 

1. ในการจองครัง้แรก ช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมสง่ส าเนาประ
ประชาชน ให้กบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือ ก่อนเดนิทาง 20 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ)   
 

การยกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินคา่ทวัร์ ( โดยหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง อาท ิคา่มดัจ าบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ , คา่
โรงแรมท่ีพกั  ) 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินคา่ทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ท่ีซือ้ โดยหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง อาท ิมดัจ า
คา่บริการ ตัว๋เคร่ืองบนิ , โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร ) 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
4. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะถือวา่ ทา่น
สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
5. กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 

 คณะทวัร์ครบ 9 ทา่นออกเดนิทาง มีมคัคเุทศก์เดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

 รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่ม เตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, 
ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 



 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 
    ** ก่อนท าการจองทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั **  
 


