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4 วนั 3 คืน  

ขอนแก่น – ชยัภมูิ – เพชรบูรณ์ – เลย  

 

 

 

 
 

ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร  – ชยัภูมิ – มอหินขาว – ปรางคก์ู่  – วดัพระธาตุผาซอ่นแกว้ – ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้  

พระพทุธมหาธรรม ราชาเฉลิมพระเกียรติ – วดัโพนชยั (ผีตาโขน) – เลย – เชียงคาน – วดัมหาธาตุ – วดัศรีคุนเมือง ล่องเรือริมโขง

แก่งคุดคู ้– ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน – ตกับาตรขา้วเหนียว – พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอรค์  
 

ก าหนดการเดนิทางปี 2564 ( เดินทางตัง้แต่ 6 ท่านข้ึนไป โดย รถตู ้VIP 8 ทีน่ัง่ พรอ้มไกดน์ าเที่ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 19,900 บาท :  22-25 ม.ค. 64 / 13-16 ก.พ. 64 / 19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 24,900 บาท : 10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 
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วนั สถานที่ท่องเที่ยว มื้ออาหาร ไฮไลทท์่องเที่ยว 

  เชา้ กลางวนั ค า่  

วนัแรก 

ขอนแก่น  

09.00 น. เคานเ์ตอรเ์ชคอิน Air Asia สนามบนิดอนเมอืง 

10.55 น. บนิสู่ขอนแก่น โดยแอร ์เอเซยี FD3254 (บนิ

ประมาณ 1.15 ช.ม.) ขอสงวนสทิธิ์เปลีย่นแปลงสายการบนิ

หากที่นัง่เต็ม 

12.00 น. เดินทางถงึสนามบนิขอนแก่น 

บ่าย : ขอนแก่น – สกัการะพระมหาธาตุแก่นนคร – เที่ยว

ชมบงึแก่นนคร – ถนนขา้วเหนียว - ชยัภูมิ 

 / / พระมหาธาตุแก่นนคร 

 

พกัโรงแรม เลิศนิมิตร ชยัภูมิ *** หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง 

ชยัภูมิ 

เพชรบูรณ ์

เชา้ : มอหนิขาว (เสาหนิทรายสขีาวขนาดใหญ่ มอีายุราว  

175-197 ลา้นปี) - ปรางคก์ู่ (สรา้งขึ้นในพทุธศตวรรษที่ 18 

ในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7)  

 บ่าย : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - จุดชมววิสุดแผ่นดิน – 

ลานหินงาม – พทุธอุทยานเพชบุระ สกัการะพระพทุธมหา

ธรรมราชาฯ องคใ์หญ่ที่สุดในโลก - เขาคอ้   

/ / / มอหนิขาว 

 
 

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว The Blue Sky Resort Hotel ***** หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม 

เพชรบูรณ ์

เลย 

เชา้ : วดัผาซ่อนแกว้ – สกัการะพระพทุธเจา้ 5 พระองค ์– 

พกัผ่อนทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ 

บ่าย : วดัโพนชยั หรือ วดัผีตาโขน – พพิิธภณัฑผ์ีตาโขน – 

ล่องเรือแก่งคุดคูช้มทศันียภาพแม่น ้าโขง– วดัพระบาทภู

ควายเงนิ - ถนนคนเดินเชียงคาน 

 

/ / / วดัผาซ่อนแกว้ 

 
 

พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว เชียงคาน ริเวอร ์วิว เมาทเ์ท่น **** หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ 

เลย 

เชียงคาน 

06.00 น. ร่วมพธิีตกับาตรขา้วเหนียว  

เชียงคาน – สกัการะหลวงพ่อใหญ่วดัมหาธาต ุ(วดัเก่าแก่

ที่สุดในเชียงคาน) – วดัศรีคุณเมอืง - สกัการะพระใหญ่ภูคก

งิ้ว – ชมววิจุดเริ่มแม่น า้โขงไหลเขา้ไทย บน สกายวอคค ์- 

ล่องแพหว้ยกระทงิ – ชอ้ปป้ิงของฝากของที่ระลกึ 

16.00 น. น าท่านสู่สนามบนิเลย เพื่อเช็คอิน 

18.00 น.เดินทางสู่ดอนเมอืง โดย Air Asia FD 3549 

18.55 น. เดินทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

/ /  วดัมหาธาตุ เชียงคาน 
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วนัแรก  ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร – ถนนขา้วเหนียว - ชยัภูมิ  (พกัชยัภูมิ 3.5*) 
 

09.00 น.  พบเจา้หนา้ที่ และ มคัคุเทศก ์ณ เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ Air Asia สนามบนิดอนเมอืง 

10.55 น.  บนิสู่ขอนแก่น โดยแอร ์เอเซยี FD3254 (บนิประมาณ 1.15 ช.ม.) ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงสายการบนิหากที่นัง่เต็ม 

12.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิขอนแก่น 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื้นเมอืง 
 

บ่าย น าท่านสกัการะพระมหาธาตุแก่นนคร หน่ึงในสญัลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนาของจงัหวดัขอนแก่น และหน่ึงในสถานที่

หา้มพลาดระดบัไฮไลทต์อ้งมาส าหรบันกัท่องเที่ยวและสายถ่ายภาพคือพระมหาธาตุแก่นนคร วดัหนองแวง ตวัเมือง

ขอนแก่น วดัแห่งน้ีเป็นเก่าแก่แต่เดมิของขอนแก่น มอีายุมากว่า 200 ปี ขณะที่พระมหาธาตุแก่นนครเพิ่งสรา้งขึ้นเมือ่ปี 

พ.ศ. 2539 เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงครองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี มีความสวยงามอย่างยิ่ง 

ความสูง 80 เมตร บริเวณยอดจ าลองแบบมาจากยอดพระธาตุพนม ไดเ้วลาน าท่านเที่ยวชมบงึแก่นนคร ต ัง้อยู่ในเขต

เทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 603 ไร่ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย ์“เจา้เพยีงเมือง

แพน” ผูก่้อต ัง้เมืองขอนแก่นแลว้ ยงัเป็นสถานที่ที่นิยมมาพกัผ่อนหย่อนใจ และท ากิจกรรมนนัทนาการของชาวเมือง

เพราะมบีรรยากาศสบายๆ พื้นที่โดยรอบมีการปรบัปรุงตกแต่งใหเ้ป็นสวนสุขภาพ ประดบัประดาดว้ยประติมากรรมรูป

ต่างๆ ดูเพลนิตาเพลนิใจ  สะพานขา้มบงึแก่นนคร สวนสาธารณะบงึแก่นนครจุดแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมอืง จากนัน้

น าท่านเดนิเล่น ถนนขา้วเหนียวหรือถนนศรีจนัทร ์ถนนเด่นดงัของขอนแก่นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละเคาน์

ดาวนปี์ใหม ่สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัชยัภูม ิ

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั เลิศนิมิตร ชยัภูม*ิ** หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ : กรณีหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที่สอง  ขอนแก่น – มอหินขาว (ชยัภูมิ) – ปรางคก์ู่ – อทุยานแห่งชาติป่าหินงาม - เพชรบูรณ์ – เขาคอ้     (พกัเขาคอ้ 5*) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่มอหินขาว จงัหวดัชยัภูมิ กลุ่มเสาหินทรายสีขาวขนาดใหญ่ ต ัง้อยู่อย่างโดดเด่นบนลานหญา้กวา้ง

บริเวณเนินเขา ภายในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จงัหวดัชยัภูมิ กลุ่มหนิทรายสีขาวเหล่านี้ เกิดจากการสะสมของตะกอน

ทรายแป้งและดนิเหนียวจากทางน า้ เมือ่มคีวามเปลีย่นแปลงของแผ่นเปลอืกโลกเมือ่ 65 ลา้นปีก่อน ท าใหม้กีารแตกหกั 

https://travel.kapook.com/view173872.html
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ผุพงั และการกดัเซาะ จนกลายเป็นเสาหนิสูงใหญ่ 5 เสา รูปทรงประหลาดบนเนินเขา สนันิษฐานว่ามีอายุราว ๆ 175-

197 ลา้นปี จากนัน้น าท่านเดินเขา้ชมปรางค์กู่  เป็นโบราณสถานที่ส  าคญัต ัง้อยู่ที่อ  าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ มีสภาพ

สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงในจงัหวดัชยัภูมิ  ปรางคก์ู่ไม่ไดม้ีขนาดใหญ่โตมากนกั แต่มีความงดงามดว้ยสถาปตัยกรรมที่

ไดร้บัอทิธิพลจากขอม เชื่อกนัว่าเป็นอโรยาศาล(โรงพยาบาล) ในสมยัก่อน ค าว่าปรางคก์ู่นัน้ เป็นชื่อเรียกของกลุ่มอาคาร

ที่มแีผนผงัและลกัษณะแบบเดยีวกนักบัอาคารที่ เชื่อกนัว่าเป็นอโรคยาศาลที่สรา้งขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมยัของ

พระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาติป่าหนิงาม (ระยะทาง 100 ก.ม. เดนิทางประมาณ 1.45 ช ัว่โมง) 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารในอทุยานแห่งชาติ 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชม จุดชมววิสุดแผ่นดิน เป็นหนา้ผาสูงชนัและเป็นจุดที่สูงสุดของเทือกเขาพงัเหย ซึ่งอยู่ในเขตของอุทยาน

แห่งชาติป่าหนิงาม (846 เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง) ซึ่งเกิดจากการยกตวัของพื้นที่เป็นที่ราบสูงภาคอสีานจึงเป็น

รอยต่อระหว่างภาคกลางกบัภาคอีสาน ท าใหเ้รียกบริเวณน้ีว่า “สุดแผ่นดิน” ณ จุดน้ีจะเห็นทิวทศัน์ของสนัเขาพงัเหย

และเขตพื้นที่ป่าของเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าซบัลงักา จากนัน้น าท่านชมลานหนิงามเป็นลานหินที่มรูีปร่างแปลกในพื้นที่กว่า 

10 ไร่ เกิดจากการกดัเซาะเน้ือดิน และหินในส่วนที่จบัตวักนัอย่างเบาบางหลุดออกไป นานวนัเขา้จึงเกิดโขดหินที่ มี

รูปลกัษณ์แตกต่างกนัมองดูสวยงามเป็นที่อศัจรรย ์ส าหรบัลานหินงามน้ีอยู่ทางดา้นทศิตะวนัตกของพื้นที่ท  าการอุทยาน

แห่งชาติมีทางรถยนตเ์ขา้ถึง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพอย่างเต็มที่ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่พทุธอุทยานเพชบุระ สกัการะ

พระพุทธมหาธรรมราชาฯ องคใ์หญ่ที่สุดในโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ระยะทาง 125 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ช ัว่โมง) สรา้งขึ้นเพื่อเฉลมิพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง

รชักาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสทรงมพีระชนมายุ 84 พรรษา ในปี 2554 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เขาคอ้ 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  
 

 น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัระดบั 5 ดาว Blue Sky Resort Khao Kho ***** หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ : กรณีหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 
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วนัที่สาม  เขาคอ้ - ผาซ่อนแกว้ - ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ - วดัผีตาโขน - ล่องเรือแก่งคุดคู ้- เชียงคาน (พกัเชียงคาน 4*) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  อสิระใหท้่านไดด้ื่มด า่กบับรรยากาศสวยงามของเขาคอ้ และ สวนองักฤษ The Blue Sky Garden แบบเต็มอิ่ม 

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ หรือ วดัพระธาตุผาแกว้ ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บา้นทางแดง เขาคอ้ จ.

เพชรบูรณ์ ซึ่งที่เรียกกนัว่า "ผาซ่อนแกว้" นัน้เน่ืองจากมีภูเขาสูงใหญ่ซอ้นกนัเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลา

ปฏิบตัิธรรม และบนยอดเขา มีถ  า้อยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบา้นทางแดงหลายคน ไดเ้ห็นลูกแกว้ลอยเหนือฟากฟ้า 

และลบัหายเขา้ไปในถ า้บนยอดผา ชาวบา้นเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มี

ความศกัดิ์สิทธ์ิและเรียกตามๆ กนัว่า "ผาซ่อนแกว้" น าท่านกราบสกัการะพระพุทธเจา้ 5 พระองค ์องคพ์ระพุทธรูปสี

ขาว ประดิษฐานเรียงกนั 5 องค ์มองเหน็โดดเด่นแต่ไกล จากนัน้น าท่านสู่ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ เต็มอิ่มสมัผสับรรยากาศ

ความสวยงามและธรรมชาติของเขาคอ้ ทุ่งกงัหนัลมแห่งนี้ต ัง้อยู่บนความสูงกว่า 1,050 เมตร ต ัง้อยู่บนที่ราบยอดเขาเน้ือ

ที่กว่า 350 ไร่ มจี านวน 24 ตน้ เป็นแหล่งผลติพลงังานสะอาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยทเีดยีว จุดชมววิแถวน้ียงั

ชมววิไดร้อบแบบพาโนรามา 360 องศา เหน็ไปไกลถงึวดัพระธาตุผาซ่อนแกว้เลย 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเขาคอ้ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัโพนชยั หรือวดัผีตาโขน อ าเภอด่านซา้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) น าท่านเขา้ชมวดั

โพนชยั ซึ่งถือว่าเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของอ าเภอด่านซา้ย และมีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก และยงัคงความสวยงามไวไ้ด ้

สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2103 ผูท้ี่สรา้งวดัน้ี ตามขอ้สนันิษฐานน่าจะเป็นคนเดียวกบัที่สรา้งพระธาตุศรีสองรกั ประเพณี

ส าคญัของวดัโพนชยัแห่งนี้ คือ งานบุญหลวง หรือที่เราอาจจะรูจ้กักนัในงานเทศกาลผตีาโขน น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑผ์ี

ตาโขน เป็นสถานที่เก็บ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขนไว ้ไม่ว่าจะเป็นที่มาประวตัิ การท าหนา้กากผีตาโขน 

ววิฒันาการของหนา้กากแบบต่างๆ น าท่านเดินทางสู่แก่งคุดคูเ้พื่อล่องเรือชมทศันียภาพแม่น า้โขง อกีหน่ึงที่เที่ยวเมือง

เชียงคานที่น่าสนใจ และตอ้งไปสกัท ีที่น่ีเราจะไดเ้ห็นววิสวยๆ ของแม่น า้โขงที่กวา้งขวางสุดลูกหูลูกตา และทอดตวัยาว

ขนานไปสองฝัง่ไทย-ลาว รวมถึงมีภูเขาใหญ่ “ภูควายเงนิ” เป็นฉากสวยๆ อยู่ดา้นหลงั น าท่านสกัการะวดัพระบาทภู

ควายเงนิ เป็นอกีหน่ึงวดัสวยในเชียงคาน ต ัง้อยู่ที่หมู่บา้นผาแบ่น ในต าบลบุฮม ที่น่ีเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพทุธบาท

ยาวบนหนิลบัมดีที่ท ัง้ชาวบา้น และนกัท่องเที่ยวใหค้วามเคารพบูชา และยงัมคีวามเชื่อที่ว่า คนมบีุญเท่านัน้ที่จะสามารถ

ขึ้นมาสกัการะรอยพระพทุธบาทเเห่งน้ีได ้เพราะในสมยัอดตีเสน้ทางในการขึ้นมาสู่ตวัวดันัน้มคีวามยากล าบากมาก 

http://travel.trueid.net/detail/LDjq0EwNEwK
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิเชียงคาน อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น หรือจะเลอืกซื้อของไดต้ามอธัยาศยั 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารเชียงคาน 
 

 น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว เชียงคาน ริเวอร ์วิว เมาทเ์ท่น**** หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ : กรณีหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที่สี่  เชียงคาน - วดัมหาธาตุ - วดัศรีคุณเมือง - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอคค ์- เมืองเลย - ดอนเมือง 
 

06.00 น.  น าท่านร่วมพิธีตกับาตรขา้วเหนียว ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์ เป็นวฒันธรรมแสดงถึงวิถีชีวิตที่มีความผูกพ ันกับ

พระพทุธศาสนาที่ถอืปฏบิตัิสบืเนื่องมาเป็นเวลานบัรอ้ยปีของชาวเชียงคาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านแวะสกัการะหลวงพ่อใหญ่แห่งวดัมหาธาตุ เพือ่ความเป็นศิริมงคล วดัแห่งน้ีเป็นวดัเก่าแก่ที่สุดในเชียงคานสรา้ง

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2197 พรอ้มการก่อตัง้เมืองเชียงคาน จึงเป็นวดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของชาวอ าเภอเชียงคาน ชาวบา้น

เรียกว่าวดัหลวงพ่อใหญ่ ไดร้บัพระราชทานวิสุงคามสีมา ต ัง้อยู่ที่ ถนนศรีเชียงคาน ซอย 14-15 ซึ่งเดิมเป็นศาลาว่า

การเมืองเก่า อุโบสถมภีาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัโบราณ ผนงัดา้นนอกเขยีนเรื่องพระเวชสนัดรชาดก ซึ่งยงัคงหลงเหลอื

อยู่ มพีระพทุธรูปปางมารวชิยั (หลวงพ่อใหญ่) พระพทุธรูปไมศิ้ลปะลา้นชา้ง เจดยีเ์ก่าแก่ นอกจากน้ียงัมีหอ้งน า้ที่ไดร้บั

อิทธิพลจากสถาปตัยกรรมฝรัง่เศสดูแลว้แปลกตาส าหรบัเมืองเชียคานแห่งน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและชมความ

สวยงามของวดัเก่าแก่คู่เมืองเชียงคาน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่วดัศรีคุนเมือง สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2485 ตัง้อยู่ที่ ถนนชาย

โขง ซอย 6-7 วดัน้ีเป็นแหล่งรวมงานศิลปะทัง้แบบลา้นนาและลา้นชา้งดงัจะเห็นไดจ้ากโบสถ์ ซึ่งหลงัคาลดหล ัน่อย่าง

ศิลปะลา้นนาและพระประธานมีลกัษณะคลา้ยวดัเชียงทอง (หลวงพระบาง-สปป.ลาว) ศิลปวตัถทุี่ส  าคญัมีหลายชิ้น น า

ท่านเดินทางสู่พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือ พระพุทธนวมินทรมงคลลลีาทวินคราภิรกัษ ์ประดิษฐานอยู่ที่  ภูฟ้า บา้นท่าดีหม ี

เป็นที่สกัการะบูชาของชาวบา้น และยงัเป็นจุดชมวิวสวยๆ จากมมุสูง ที่เราจะสามารถมองเห็นแม่น า้โขง พระใหญ่สรา้ง

ขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 ในวโรกาสพระชนมายุครบ 72 พรรษา เป็นบริเวณที่มีแม่น า้

สองสายคือ แม่น า้เหือง และแม่น า้โขงมาบรรจบกนัเป็นจุดต่อระหว่างชายแดน 2 ประเทศ และถอืไดว้่าเป็นจุดเริ่มตน้ที่

แม่น า้โขงไหลเขา้มาในประเทศไทย น าท่านชมความสวยงามของทศันียภาพแม่น า้โขงจากสกายวอคค ์(Skywalk) พื้น

กระจก ซึ่งต ัง้อยู่หนา้พระใหญ่ บนภูคกงิ้ว แห่งนี้ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
 

http://www.sanook.com/travel/1421601/
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารในเชียงคาน 
 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่อ่างเก็บน า้หว้ยน า้หมาน หรือ อ่างเก็บน า้หว้ยกระทงิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ในพื้นที่วนอุทยาน

หริรกัษ ์เป็นอ่างเกบ็น า้สนัเขือ่นดนิ มคีรอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ บรรยากาศสวยงามโอบลอ้มดว้ยขนุเขา และ

ป่าไผ่เขยีวขจีอ่างเก็บน า้หว้ยกระทงิ  น าท่านล่องแพในอ่างเก็บน า้พรอ้มชมทศันียภาพอนัสวยงาม สมควรแก่เวลาน า

ท่านชอ้ปป้ิงซื้อสนิคา้และของฝากเมอืงเลย  

 
 

16.00 น.   น าท่านสู่สนามบนิเลย เพือ่เช็คอนิ 

18.00 น.   ออกเดนิทางสู่ดอนเมอืง โดยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD 3549 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 55 นาท)ี 

18.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanook.com/travel/1405545/
https://www.sanook.com/travel
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4 วนั 3 คืน ขอนแก่น - ชยัภมูิ - เพชรบูรณ ์- เลย 
ก าหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางตัง้แต่ 6 ท่านขึ้นไป โดย รถตู ้VIP 8 ที่นัง่ พรอ้มไกดน์ าเที่ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 19,900 บาท :  22-25 ม.ค. 64 / 13-16 ก.พ. 64 / 19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 24,900 บาท : 10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 
 

อตัราค่าบริการ   ม.ค. - พ.ค. 2564 สงกรานต ์และ วนัแรงงาน 2564 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 

ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

19,900 24,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 5,000 8,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 14,900 19,900 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบินหกัคืน 3,500 5,000 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ้น – ลง ตามราคาน า้มนัที่ปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรบั 

และที่มเีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

▪ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดินทางได ้

▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถงึ 

▪ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้นกัท่องเที่ยวโดยสายการบนิ Thai Air Asia, Thai Smiles (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

▪ บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 6-8 ท่าน / คนั 

▪ ค่าภาษีสนามบนิ,ค่าภาษีน า้มนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท  

▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 

▪ น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทปิพนกังานขบัรถ/ไกด ์

อตัราน้ีไม่รวมถงึ 

▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื่องด่ืมมนิิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุ 

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

กรณียกเลิก  

- แจง้ยกเลกิเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เครื่องบนิ,  

วซ่ีาและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมรีายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้บัทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน กอ่นการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% + ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง   

- แจง้ยกเลกิเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร ์100% 

- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  
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หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้  

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  

ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ัง้น้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียก

เก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีที่ต ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ ยนืยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้ง

กบัตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกั

ติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที่จะถอืขึ้นเครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถทุี่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลชัน่ น า้หอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตให ้

ถอืขึ้นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถงุใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัตาม

มาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบนิ จึงสามารถน าขึ้นเครื่องได ้และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุ

โดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึ่งขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น า้หนกักระเป๋าเดินทาง

เกินกว่าที่สายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรบัหน่วย

วดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตราฐานได ้ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่

ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเครื่องบนิ (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะไมร่บัผิดชอบ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ทา่นตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของ

ท่าน 
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แบบฟอรม์การส ารองที่นัง่  

4 วนั 3 คืน  

ขอนแก่น - ชยัภมูิ - เพชรบูรณ ์- เลย  
 

ก าหนดการเดนิทางปี 2564 ( เดินทางตัง้แต่ 6 ท่านข้ึนไป โดย รถตู ้VIP 8 ทีน่ัง่ พรอ้มไกดน์ าเที่ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 19,900 บาท :      22-25 ม.ค. 64    13-16 ก.พ. 64   19-22 มี.ค. 64   2-5 เม.ย. 64  

ราคา 24,900 บาท :      10 – 13 เม.ย. 64   11-14 เม.ย. 64   1-4 พ.ค. 64 

 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที่ 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 


