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กาํหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 27-30 / 30 ก.ค.-02 ส.ค.

สงิหาคม 06-09 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30

กนัยายน 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

 ทีพ่กัมาตรฐาน สี่ ดาว

 รถตู้ ปรบัอากาศ VIP สาํหรบัคณะทา่น

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

 มคัคเุทศก์ และ ทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู้

วนัแรก (1) กรงุเทพฯ - อทุยานแห่งชาติภเูรอื
19.00 คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย ทมีงานมคัเุทศกค์อยอาํนวยความสะดวกก่อนเดนิทาง

20.30 เดนิทางโดยรถปรบัอากาศ สู่ อุทยานแหง่ชาตภิเูรอื จ. เลย (502 กม.)

23.00 บรกิารขา้วตม้รอบดกึ ระหวา่งทาง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ // หลงัอาหารเดนิทางต่อ

วนัที่สอง (2) อทุยานแห่งชาติภเูรอื - วดัเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตศุรีสองรกั - วดัโพนชยั

พิพิธภณัฑผ์ีตาโขน *(SKYWALK เชียงคาน)* - แก่งคดุค ู้ - เชียงคาน
05.30 รุ่งอรุณ ณ อุทยานแห่งชาตภิูเรอื แวะทําภาระกจิส่วนตวั // จากนัน้นําท่านขึ้นสู่อุทยานแห่งชาตภิูเรอื จ.เลย

จากนัน้นําท่านขึ้นสู่ยอดภูเรือ ความสูง

ประมาณ 1,365 เมตรจากระดบัน้ําทะเล

ชมววิทวิทศัน์ยามเช้าที่ “ผาโหล่นน้อย”

จุดชมพระอาทติย์ขึน้ทีส่วยงาม สามารถ

มองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูครัง่ และ

ทะเลภเูขาทอดยาวสดุสายตา ทศันียภาพ

ที่สวยงามได้รอบด้านกระทัง่เหน็แม่น้ําเ

หอืง และ แม่น้ําโขง ซึ่งกัน้พรมแดนไทย

– ลาว

08.00 บรกิารอาหารเชา้ ที่ รา้นอาหารทอ้งถิน่

09.00 หลงัอาหารเดนิทางสู่ อ.ด่านซา้ย ชม “วดั

เนรมิตวิปัสสนา” (43 กม.) วัดสวยอีก

แหง่ของเมอืงเลย



ทีส่รา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลงั พระอุโบสถตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม มภีาพจติรกรรม และ ประดษิฐานพระพุทธชนิ

ราชจาํลอง จากนัน้นําทา่นสกัการะ “พระธาตุศรสีองรกั” (2.3 กม.) สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของจงัหวดัเลย สรา้ง

โดยสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดแิละพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชราช ระหว่างปี พ.ศ. 2103-2106 เพือ่ เป็นสกัขพียาน

ในการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัระหว่างกรุงศรอียุธยา และ กรุงศรสีตันาคนหุต หรอื นครเวยีงจนัทน์ในปัจจุบนั

จากนัน้ชม “วดัโพนชยั” วดัคู่เมอืงของอําเภอด่านซ้ายสรา้ง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2103 อายุราว 453 ปี ชมพระ

อุโบสถหลังใหญ่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นแบบศิลปะล้านช้างกับหลวงพระบาง สักการะ "พระเจ้า ใหญ่

พระพทุธรปูทีเ่ก่าแก่ และ มคีวามศกัดิส์ทิธิป์างสมาธิ เพือ่ความเป็นสริมิงคล ชม ‘พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน’ ทีจ่ดัแสดง

นิทรรศการเรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ รวมถงึผตีาโขนซึง่การละเล่น

พืน้บา้นทีส่บืทอดมาแต่โบราณกาล

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย เดินทางสู่ “แก่งคุดคู้” (122 กม.) ชมวิว

ของลาํนําโขงบรเิวณแก่งคุดคูท้ีก่วา้งขวาง

สุดลกูหลูกูตา ทอดตวัยาวขนานไปสองฝัง่

ไทย-ลาว และในช่วงที่น้ําลดจะเห็นเกาะ

แก่งน้อยใหญ่ต่างๆ โดยมี “ภูควายเงิน”

ตัง้ตระหง่านเป็นฉากหลงัอยู่ฝัง่ตรงข้าม

*** ตัง้แต่เดนิตุลาคม เป็นตน้ไป แวะเทีย่ว

‘สกายวอล์คเชยีงคาน จุดเชค็อนิแห่งใหม่

ของ จ.เลย มคีวามสูงกว่าระดบัแม่น้ําโขง

80 เมตร หรอืเท่ากบัตกึ 30 ชัน้ มทีางเดนิ

พื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร

มองเห็นแม่น้ําเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบ

แมน้ํ่าโขง ทีก่ ัน้พรมแดนไทย-ลาว (ไมร่วม

คา่ขึน้)

16.00 เดนิทางเขา้ทีพ่กัที่ อ.เชยีงคาน (6 กม.) พกัผอ่นตามอธัยาศยั

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

หลงัอาหารอสิระกบัการเดนิเลน่ หรอื เลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึทีถ่นนคนเดนิเชยีงคานตามอธัยาศยั

ที่พกั : เชียงคาน ริเวอรเ์มาเท่น รีสอรท์ หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง



วนัที่สาม (3) ภทูอก - ท่าลี่ - ภชูมลาว - ภหิูนรอ่งกล้า
05.00 เดนิทางสู่ “ภูทอก” (7.6 กม.) โดยรถนําเที่ยวท้องถิ่นชมความ

สวยงามของทะเลหมอกยามเชา้ ตดักบัแสงอาทติย์ ประทบัใจกบั

วิว 360 องศา ของเมืองเชียงคานที่มีฉากหลงัเป็นทิวเขาและ

แมน้ํ่าโขง สมควรแก่เวลากลบัสูท่ีพ่กั (ท่านสามารถรวมตกับาตร

ขา้วเหนียวไดท้ีถ่นนคนเดนิตามอธัยาศยั ไมร่วมในคา่ทวัร)์

08.00 บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั // หลงัอาหารเดนิทางสู่ ด่าน

พรมแดนไทยลาว นากระเซง็ อ.ท่าลี่ จากนัน้เปลีย่นบรรยากาศ

นัง่รถ รถอีแตก็ ขึน้สู่ ‘ภูชมลาว’ หรอื ‘ภูฮวก’ (43 กม.) ยอดภู

ทีม่คีวามสูง 440 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ชมทวิเขาสลบัซบัซ้อนแบบ 360 องศา ซึ่งสามารถมองเหน็เขา้ไปใน

เมอืงแก่นทา้ว สปป.ลาว และ ตวัอาํเภอทา่ลี่ ไดอ้ยา่งชดัเจน

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารทอ้งถิน่ ที่ อ.ดา่นซา้ย (70 กม.)

บ่าย หลงัอาหารเดนิทางสู่ ‘อุทยานแหง่ชาตภิหูนิรอ่งกลา้’ (82 กม.) ทีง่ดงามไปดว้ยธรรมชาตทิีห่ลากหลาย ทัง้ ป่าไม้

น้ําตก ภูผา และลานหนิรูปร่างแปลกตา ดนิแดนแห่งน้ีอดตีเคยเป็นสมรภูมแิห่งการสูร้บในช่วงปี พ.ศ. 2511-

2525 ตัง้อยูบ่นรอยต่อของสามจงัหวดั คอื พษิณุโลก เลย เพชรบรูณ์ ชม ‘โรงเรยีนการเมอืงการทหาร’ ทีไ่ดก้่อตัง้

เป็นโรงเรยีนซึง่ใหก้ารศกึษาตามแนวทางลทัธคิอมมวินิสตใ์นอดตี ใกลก้นัคอื ‘กงัหนัน้ํา’ ทีใ่ชห้ล่อเลีย้งคนหลาย

พันคนบนภูหินร่องกล้า ชม ‘ลานหินแตก’

ลานหินมีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือน

แผ่นดนิแยก ‘ลานหนิปุ่ ม’ ที่ตัง้อยู่รมิหน้าผา

ลกัษณะเป็นลานหนิซึ่งมหีนิผุดขึน้มาเป็นปุ่ ม

คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติ

และ ‘ผาชูธง’ เป็นหน้าผาสูงชนั สามารถเหน็

ทวิทศัน์ไดก้วา้งไกล

16.00 เดนิทางเขา้ทีพ่กั พกัผอ่นตามอยัาศยั...

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

ที่พกั : อิมพีเร ียลภแูก้ว ฮิลล ์ ร ีสอรท์ หรอื

ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่สี่ (4) ภทูบัเบิก - เขาค้อ - วดัผาซ่อน

แก้ว - ไรก่าํนัลจลุ - กรงุเทพฯ
07.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก // หลัง

อาหารเดินทางขึ้นสู่ “ภูทับเบิก” (56 กม.)

จดุสงูสดุของเพชรบรูณ์ ชมภมูปิระเทศมี



ความงดงามของทะเลภูเขา อากาศเยน็สบายตลอดปี ชมแปลงกะหลํ่าปีทีผุ่ดขึน้ละลานตาทัว่ภูทบัเบกิ แปลง

กะหลํ่าปลทีีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ท่ามกลางอากาศบรสิทุธิ ์ จากนัน้เดนิทางขึน้สู่ ‘เขาคอ้’ ชมอดตีดนิแดนทาง

ประวตัศิาสตรท์างการทหารของเมอืงไทย ทีม่ทีวิทศัน์เทอืกเขาน้อยใหญ่ของเทอืกเขาเพชรบรูณ์ ชม พระตาํหนกั

เขาคอ้ อนุสรณ์สถานผูเ้สยีสละ ประทบัใจกบัทศันียภาพของทะเลภเูขาทีส่วยงาม

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ที่ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย หลงัอาหารนําท่านสู่ ‘วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้’

(51 กม.) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางอ้อมกอด

ของขุนเขา มคีวามวจิติรอลงัการจากการนํา

กระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด

พลอย แก้วแหวน หินสี ตลอดจนเซรามิค

หลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่งเป็น

ลวดลายทีส่วยงาม สกัการะเจดยี์พระธาตุผา

ซ่อนแก้วซึ่ ง เ ป็นที่ประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ และมหาวิหารพระพุทธเจ้า ๕

พระองค์

16.00 เดนิทางกลบั แวะซือ้ของฝากทีไ่รก่าํนลัจลุก่อนเดนิทางกลบั

22.00 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ล่าช้าของสายการบิน และ สถานการณ์ในขณะนัน้ เพื่อความเหมาะ และ ความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้

มอบหมายให้ มคัคเุทศกม์อีาํนาจตดัสนิใจ ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ ผลประโยชน์ของหมูค่ณะเป็น

สาํคญั



อตัราค่าบริการ

วนัเดนิทาง
ผูใ้หญ่ ราคาทา่นละ

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น
เดก็ 2-12 ปี

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว

เพิม่ทา่นละ

02-05 ก.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

09-12 ก.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

16-19 ก.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

23-26 ก.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,590 3,000

24-27 ก.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,590 3,000

27-30 ก.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,590 3,000

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

06-09 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

11-14 ส.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,590 3,000

12-15 ส.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,590 3,000

13-16 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

20-23 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

27-30 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

03-06 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

10-13 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

17-20 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

24-27 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,590 2,000

*** เพียงจาํนวน 6 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***



การเลือกที่น ัง่

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่าํการจอง และ ชาํระมดัจาํมาก่อน เลอืกทีน่ัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน

อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. มคัคเุทศกนํ์าเทีย่ว

2. คา่อาหารทีร่ะบุในรายการ

3. โรงแรมทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2 ทา่น

4. คา่รถตูป้รบัอากาศ VIP นําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ

5. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม

1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศก์ และ คา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 500 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ และ อาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และการชาํระเงิน

1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 3,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจอง พร้อมส่งสําเนาบัตร

ประชาชน (ทีส่ะกดชือ่ และ นามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าสง่ประกนัการเดนิทาง) และ หลกัฐานโอนเงนิ

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 20 วนัทาํการ หรอื ตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไม่

ชาํระเงนิคา่มดัจาํ หรอื ชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดั หรอื ยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงนิมดัจาํแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์ เกบ็คา่ธรรมเนียมท่านละ 2,000

บาท หากแจง้ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จาํนวน 50

% ของเงนิทีลู่กคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัทําการก่อนวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ

ใดๆทัง้สิน้ใหก้บัลกูคา้

2. กรณีที่มกีารจองตํ่ากว่า 6 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิที่ลูกคา้ได้

ชาํระไวแ้ลว้ทัง้หมด



*** หมายเหตุ ***
● การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจาํนวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการ

เดนิทาง

● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ,

เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทาง

บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์ และ ความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะ หรอื ถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอื

สว่นบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

● กรณทีีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบลว่งหน้า

● ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบในความเสยีหาย หรอื การยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสดุวสิยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอื สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

● การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยูก่บัลาํดบัการจอง และ ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ

● เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทาง และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)
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