
 

 

 

 

 

 

 

 
 

05.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมน ้ ามัน Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสูเ่ขาคอ้ อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถ   

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5-6ชั่วโมง)ชมววิมุมสงูที่ทัศนียภาพสวยงามบนเขาคอ้ ไฮ

เดรนเยยี คาเฟ่สขีาวๆทา่มกลางทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลสสีันสวยงาม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 เหลยีงซาน Liangshan Coffee Khaokho คาเฟ่เปิด

ใหมบ่รรยากาศดบีนยอดเขา จุดชมววิทะเลหมอกทีส่วยงาม วัดพระธาตุผาซอ่นแกว้ มี

ความงดงาม รายลอ้ยดว้ยทวิเขาสูงสลับซับซอ้น มี่เจดียท์ี่มีลวดลายการตกแต่งดว้ยถว้ย

กระเบือ้ง หนิสตีา่งๆ มอีงคพ์ระพุทธรูปสขีาว เรยีงกัน 5 องค ์มองเห็นอยา่งโดดเดน่สวยงาม 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพ่ัก:พักหลม่สกัหรอือ าเภอใกลเ้คยีง 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ออกเดนิทางสูอ่ าเภอด่านซา้ย 

จังหวัดเลย พระธาตุศรสีองรัก สัญลักษณ์ของความรักทีม่ั่นคง

ยืนยง เป็นด่ังสักขีพยานถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกันระหว่าง

อาณาจักรสยาม และอาณาจักรลา้นชา้ง เป็นสัญลักษณ์ ตรา
ประจ าจ.เลย (หา้มใสเ่สือ้ผา้สแีดง ขึน้ไปยังองคพ์ระธาต ุเพราะสี

แดงหมายถงึเลอืด การสูร้บ ศัตรู) นาแหว้ เป็นอ าเภอที่ยังคง

ความเป็นธรรมชาตสิวยงาม อากาศบรสิทุธิ ์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)  

 ภูเกา้งอ้มหรือชาวบา้นเรียกว่าโคง้ที่ 9 มุมถ่ายรูปแห่งใหม่

สุดอันซนีของจังหวัดเลย หลังฝนตกหรือเขา้สู่ฤดูหนาว จะมี

ทะเลหมอกที่ขาวโพลนเต็มทอ้งฟ้าสวยงาม วัดศรีโพธิช์ัย 

เป็นวัดเก่าแก่ตัง้แต่สมัยกรุงศรอิยุธยา เป็นที่ประดษิฐานของ

พระเจา้องคแ์สน หรอืพระพุทธรูปฝนแสนหา่ พระพุทธรูปส าคัญ

ศักดิส์ทิธิท์ี่เคารพของชาวบา้นอ าเภอนาแหว้ มภีาพจติรกรรม

ฝาผนังเกา่แกทั่ง้ภายนอกและภายในโบสถ ์จุดชายแดนไทย

ลาว บา้นเหมืองแพร่ ล าน ้าเหืองเป็นแม่น ้าสายแคบๆ ที่เป็นพรมแดนธรรมชาตกัิน้ระหว่างแผ่นดินไทยกับลาว ภูหัวฮ่อม 

อทุยานแหง่ชาตภิูสวนทราย จุดชมววิทะเลหมอกทีส่วยงาม สมัผัสบรรยากาศเย็นสบาย เชยีงคาน เมอืงเล็กๆ รมิแมน่ ้าโขงสดุ

ชายแดนไทย  อสิระเดนิเทีย่วชมถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมวัฒนธรรมรมิโขงพรอ้มเลอืกซือ้ของ อสิระทานอาหารเย็น 

เย็น ทีพ่ัก: เชยีงคานบตูคิหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่5)  ใสบ่าตรขา้วเหนียว 

วัฒนธรรมอันดงีามทีเ่ชยีงคาน (คา่ทัวรไ์มร่วมชดุใสบ่าตร) 

แกง่คดุคู ้เป็นแกง่หนิใหญข่วางอยูก่ลางล าน ้าโขง เดนิชม

ถา่ยรูปสมัผัสบรรยากาศเมอืงตากอากาศของเชยีงคาน บรเิวณ

นี้เต็มไปดว้ยรา้นของฝาก อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก  

จากนัน้เดนิทางสูอ่ าเภอภเูรอื วัดป่าหว้ยลาด ศาสนสถานที่

รวบรวมประตมิากรรมทางศาสนาอันวจิติรงดงามเอาไวม้ากมาย 

แวะเขา้มาชมความสวยงามของจติรกรรมและไหวพ้ระท าบญุ

รวมถงึสกัการะองคเ์ทพเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่6) สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลับถงึโดยสวัสดภิาพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง)  

 

วนัที ่1   ปั๊ม Shell  แม็คโครแจง้วฒันะ-เขาคอ้ ไฮเดรนเยยี คาเฟ่-เหลยีงซาน Liangshan Coffee Khaokho-วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้-หลม่สกั 

วนัที ่2  หลม่สกั-ดา่นซา้ย-พระธาตศุรสีองรกั-นาแหว้-ภูเกา้งอ้ม-วดัศรโีพธิช์ยั-จุดชายแดนไทย ลาว บา้นเหมอืงแพร-่ภูหวัฮอ่ม 

              อุทยานแหง่ชาตภูิสวนทราย-เชยีงคาน-ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

   

วนัที ่3   ใสบ่าตรขา้วเหนยีว-แกง่คดุคู-้รา้นของฝาก-วดัป่าหว้ยลาด ภูเรอื-เดนิทางกลบั 



 
 
 
 

 
 
 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรตามการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังต่ไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปุตนกิ ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม หรอืจอหน์สัน แอนด์

จอหน์สนั1เข็ม หรอืวัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCRหรอื ATK จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

- หรอื ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19มาแลว้เกนิ1เดอืนแตไ่มเ่กนิ3เดอืน โดยแนบใบรับรองแพทย ์ 

   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

 เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  

 •คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

 - กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูกั่บแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

10-12 ธนัวาคม 64 3,999  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16 

24-26 ธนัวาคม 64 3,999 1,500 16 

7-9 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

14-16 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

28-30 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

4-6 กุมภาพนัธ ์65 3,999 1,500 16 

18-20 กุมภาพนัธ ์65 3,999 1,500 16 

เงือ่นไขการจอง 



 
 
 
 

 
 
 

 •คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

 •คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 

 เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือ

ช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 70% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น 

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

 •การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่มค่งที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 


