
 

 

 

 

 

 

 
 

05.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามัน Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยให ้

การตอ้นรับ ออกเดนิทางสู่เขาคอ้อสิระให ้

ทุกท่านพักผ่อนบนรถ  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ5-6ชั่ วโมง )ชมวิวมุมสูงที่

ทัศนียภาพสวยงามบนเขาคอ้  ทุ่งกังหัน

ลมเขาคอ้ และ ไร่ GB ซึง่อยู่บรเิวณตดิกัน 

อสิระใหท้่านเดนิชมทุ่งดอกไมเ้มืองหนาว

หลากหลายสสีันที่เรียงรายไล่ระดับลงไป

ตามไหลเ่ขา ทา่นสามารถเดนิเขา้ไปถา่ยรูปกันไดแ้บบเพลนิๆ กับแปลงดอกไมส้ันสันสวยงามทีป่ลกูตามฤดกูาลตา่งๆ (รวมคา่เขา้ชม) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เขาเหลยีงซาน Liangshan Coffee Khaokho คาเฟ่เปิดใหมบ่รรยากาศดบีนยอดเขา จุดชมววิทะเลหมอกที่

สวยงาม (ไม่รวมค่าเขา้และเครือ่งดืม่) วัดพระธาตุผาซอ่นแกว้ มคีวามงดงาม รายลอ้มดว้ยทวิเขาสงูสลับซับซอ้น มีเ่จดยีท์ีม่ลีวดลายการ

ตกแต่งดว้ยถว้ยกระเบื้อง หนิสตี่างๆ มีองคพ์ระพุทธรูปสขีาว เรียงกัน 5 องค ์มองเห็นอย่างโดดเด่นสวยงาม  Pino Latte Restaurant & 

Cafe รา้นกาแฟสดุชคิตกแตง่ไดท้ันสมัยสไตลโ์มเดลิลอฟท ์มมีมุระเบยีงทีส่ามารถชมววิแบบพาโนรามา่ไดอ้ยา่งสวยงาม (ไมร่วมเครือ่งดืม่) 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพ่ัก: WORACHAT BOUTIQUE HOTEL หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) เดนิทางสู ่กกสะทอ้น อ าเภอ

ด่านซา้ย จังหวัดเลย เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถบริการน า

เที่ยวรถทอ้งถิน่ เดนิทางสู่จุดชมวิวภูลมโล ชมหุบเขาสีชมพู
ซากรุะเมอืงไทย ตน้พญาเสอืโคร่งบานสะพรั่งสวยงาม บนพืน้ที่

กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปกคลุมไปดว้ย

ตน้ซากรุะเมอืงไทยที่ออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม หมายเหตุ: 
ดอกพญาเสอืโคร่งจะเริม่ออกดอกบานชว่งเดอืนธ.ค.-ก.พ.ของ

ทกุปีและขึน้อยูกั่บสภาพภมูอิากาศแตล่ะปี 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) พระธาตศุรสีองรัก สญัลักษณ์

ของความรักที่มั่นคงยืนยง เป็นด่ังสักขพียานถงึความเป็นมติร

ไมตรีต่อกันระหว่างอาณาจักรสยาม และอาณาจักรลา้นชา้ง 
เป็นตราประจ าจ.เลย (หา้มใส่เสื้อผา้สีแดง ขึน้ไปยังองค์พระ
ธาตุ เพราะสีแดงหมายถึงเลือด การสูร้บ ศัตรู) สกายวอล์

คเชยีงคาน แลนดม์ารค์ใหม่เมอืงเลย สัมผัสความตืน่เตน้พรอ้ม
ชมความสวยงาม ความสูง มีทางเดนิเป็นพื้นกระจกใสเชยีง

คาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น ้าโขงสุดชายแดนไทย  อิสระเดิน

เทีย่วชมถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมวัฒนธรรมรมิโขงพรอ้มเลอืกซือ้ของตามอัธยาศัย อสิระอาหารเย็น 

เย็น ทีพ่ัก: เชยีงคานบตูคิหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มื้อที่ 5)  ใส่บาตรขา้วเหนียว วัฒนธรรมอันดีงามที่

เชยีงคาน (คา่ทัวรไ์มร่วมชดุใสบ่าตร)  
ส าหรับกรุ๊ปเดนิทางช่วงเดือน มกราคม 2565 เดนิทางสู่อ าเภอภูเรือ ชม

ความงดงาม เทศกาลตน้ครสิตม์าสภูเรือ ครัง้ที่ 10 จัดบรเิวณทางขึน้อุทยาน

แห่งชาตภิูเรอื (ปีนี้งานจัดวันที ่25 พ.ย.64 ถงึ 31 ม.ค.65) ภายในงานเต็มไป

ดว้ยตน้คริสต์มาสสีเขียวสีแดงที่ถูกจัดตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ชมความ
สวยงาม สมัผัสอากาศเย็นสบาย และถา่ยรูปตามอัธยาศัย 
ส าหรับกรุ๊ปเดนิทางช่วงเดอืน กมุภาพันธ ์2565 น าท่านเที่ยว แกง่คุดคู ้จุด

ชมววิรมิน ้าเป็นทีเ่ปรยีบเสมอืนสถานทีเ่ทีย่วตากอากาศของเมอืงเชยีงคาน ชมวัฒนธรรมรมิโขงพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากตา่งๆ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่6)  
บา่ย  สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

วนัที ่1   ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ-เขาคอ้-ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้-ไรG่B -เขาเหลยีงซาน Liangshan Coffee -วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้-พโีน ่ลาเต ้
                   

วนัที ่2  หลม่สกั-กกสะทอ้น-ภูลมโล ชมซากุระเมอืงไทย-ดา่นซา้ย-พระธาตศุรสีองรกั-Sky Walk เชยีงคาน-ถนนคนเดนิเชยีงคาน                                                            

วนัที ่3   เชยีงคาน ใสบ่าตรขา้วเหนยีว-(เทศกาลตน้ครสิตม์าสภูเรอื หรอื แกง่คดุคู)้ -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 ุ

 •คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

7-9 มกราคม 65 4,555  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16 

11-13 มกราคม 65 4,555 1,500 16 

14-16 มกราคม 65 4,555 1,500 16 

18-20 มกราคม 65 4,555 1,500 16 

21-23 มกราคม 65 4,555 1,500 16 

28-30 มกราคม 65 4,555 1,500 16 

4-6 กุมภาพนัธ ์65 4,555 1,500 16 

8-10 กุมภาพนัธ ์65 4,555 1,500 16 

เงือ่นไขการจอง 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 •คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตทัวรจ์ะ

มคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 2,500 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 

 

 

 

 


