
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง : เดือน กนัยายน – ธนัวาคม 2563 
 
กนัยายน : 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27  
ตุลาคม : 01-4 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29ต.ค.-01พ.ย. 
พฤษจิกายน : 05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29  
ธนัวาคม :  03-06 / 04-07 / 10-13 / 17-20 / 24-27 



 

 

 

 

 

 
 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐาน ส่ี ดาว  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก (1)  กรุงเทพฯ – อุทยานแห่งชาติภูเรือ    
19.00 คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย ทีมงานมคัุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
20.30 เดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ. เลย (502 กม.)  
23.00 บริการขา้วตม้รอบดึก ระหวา่งทาง ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหารเดินทางต่อ  

วนัที่สอง (2)  อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก - วัดโพนชัย 

พพิธิภัณฑ์ผีตาโขน *(SKYWALK เชียงคาน) – แก่งคุดคู้ – เชียงคาน       
05.30 รุ่งอรุณ ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ แวะท าภาระกิจส่วนตวั // จากนั้นน าท่านขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย จากนั้นน า

ท่านขึ้นสู่ยอดภูเรือ ความสูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ชมวิวทิวทศัน์ยามเช้าท่ี “ผาโหล่นน้อย” จุดชม
พระอาทิตยข์ึ้นท่ีสวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูคร่ังและทะเลภูเขาทอดยาวสุดสายตา ทศันียภาพท่ี
สวยงามไดร้อบดา้นกระทัง่เห็นแม่น ้าเหือง และแม่น ้าโขง ซ่ึงกั้นพรมแดนไทย – ลาว    

08.00 บริการอาหารเชา้ ท่ี ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  



 

 

 

 

 

09.00 หลงัอาหารเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย ชม “วดัเนรมิตวิปัสสนา” (43 กม.) วดัสวยอีกแห่งของเมืองเลย ท่ีสร้างดว้ยศิลาแลง
ทั้ งหลัง พระอุโบสถตกแต่งอย่างวิจิตร
งดงาม มีภาพจิตรกรรม และประดิษฐาน
พระพุทธชินราชจ าลอง  จากนั้ นน าท่าน
สักการะ “พระธาตุศรีสองรัก” (2.3 กม.) 
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของจังหวดัเลย 
สร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชราช  ระหว่างปี 
พ.ศ. 2103-2106 เพื่อ เป็นสักขีพยานในการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างกรุงศรี
อยุธยา และกรุงศรีสัตนาคนหุต หรือ นคร
เวียงจนัทน์ในปัจจุบนั จากนั้นชม “วดัโพน
ชยั” วดัคู่เมืองของอ าเภอด่านซา้ยสร้าง เม่ือ
ประมาณ  พ.ศ. 2103 อายุราว 453 ปี  ชม
พระอุโบสถหลงัใหญ่ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
เป็นแบบศิลปะลา้นช้างกบัหลวงพระบาง 
สักการะ "พระเจ้าใหญ่ พระพุทธรูปท่ีเก่าแก่
และมีความศักด์ิสิทธ์ิปางสมาธิ เพื่อความ
เป็นสิริมงคล ชม ‘พิพิธภณัฑผ์ีตาโขน’ ท่ีจดั
แสดงนิทรรศการเร่ืองราวเก่ียวกับประวติั
ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ รวมถึงผีตาโขนซ่ึงการละเล่นพื้นบา้น
ท่ีสืบทอดมาแต่โบราณกาล  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ท่ีร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย  เดินทางสู่ “แก่งคุดคู”้ (122 กม.) ชมวิวของ

ล าน าโขงบริเวณแก่งคุดคูท่ี้กวา้งขวางสุดลูก
หูลูกตา ทอดตัวยาวขนานไปสองฝ่ังไทย-



 

 

 

 

 

ลาว และในช่วงท่ีน ้ าลดจะเห็นเกาะแก่งนอ้ยใหญ่ต่างๆ โดยมี “ภูควายเงิน” ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลงัอยู่ฝ่ังตรงขา้ม  
*** ตั้งแต่เดินตุลาคม เป็นตน้ไป แวะเท่ียว ‘สกายวอล์คเชียงคาน จุดเช็คอินแห่งใหม่ของ จ.เลย มีความสูงกว่าระดบั
แม่น ้ าโขง 80 เมตร หรือเท่ากบัตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น ้ าเหืองท่ีไหล
ผา่นมาบรรจบแม่น ้าโขง ท่ีกั้นพรมแดนไทย-ลาว (ไม่รวมค่าขึ้น) 

16.00 เดินทางเขา้ท่ีพกัท่ี อ.เชียงคาน (6 กม.)  พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลังอาหารอิสระกับการเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกท่ีถนนคนเดิน
เชียงคานตามอัธยาศัย  

ที่พกั : เชียงคาน ริเวอร์เมาเท่น รีสอร์ท หรือ ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัที่สาม (3)  ภูทอก – ท่าลี ่– ภูชมลาว – ภูหินร่องกล้า      
05.00 เดินทางสู่ “ภูทอก” (7.6 กม.) โดยรถน าเท่ียวทอ้งถ่ินชมความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า ตดักับแสงอาทิตย ์

ประทับใจกับวิว 360 องศา ของเมืองเชียง
คานท่ีมีฉากหลังเป็นทิวเขาและแม่น ้ าโขง 
สมควรแก่เวลากลับสู่ท่ีพัก (ท่านสามารถ
รวมตักบาตรข้าวเหนียวได้ท่ีถนนคนเดินตาม
อัธยาศัย ไม่รวมในค่าทัวร์) 

08.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  // หลัง
อาหารเดินทางสู่ ด่านพรมแดนไทยลาว นา
กระเซ็ง อ.ท่าล่ี จากนั้นเปล่ียนบรรยากาศนั่ง

รถ รถอีแต็ก ขึ้นสู่ ‘ภูชมลาว’ หรือ ‘ภูฮวก’ 
(43 กม.)  ยอดภูท่ีมีความสูง  440 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล ชมทิวเขาสลบัซับซ้อนแบบ 360 องศา ซ่ึงสามารถมองเห็นเขา้ไปในเมืองแก่นทา้ว สปป.ลาว และตวั
อ าเภอท่าลี่ ไดอ้ยา่งชดัเจน  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ท่ีร้านอาหารทอ้งถ่ิน ท่ี อ.ด่านซา้ย (70 กม.)   



 

 

 

 

 

บ่าย  หลังอาหารเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติภูหิน
ร่องกลา้’ (82 กม.)  ท่ีงดงามไปดว้ยธรรมชาติท่ี
หลากหลาย ทั้ง ป่าไม ้น ้ าตก ภูผา และลานหิน
รูปร่างแปลกตา ดินแดนแห่งน้ีอดีตเคยเป็น
สมรภูมิแห่งการสู้รบในช่วงปี พ.ศ. 2511-2525 
ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจงัหวดั คือ พิษณุโลก 
เล ย  เพ ช รบู ร ณ์  ชม  ‘โรง เรี ยน ก าร เมื อ ง
การทหาร’ ท่ี ได้ก่อตั้ งเป็นโรงเรียนซ่ึ งให้
การศึกษาตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์ใน
อดีต ใกลก้นัคือ ‘กังหันน ้า’ ท่ีใช้หล่อเล้ียงคน
หลายพันคนบนภูหินร่องกล้า ชม ‘ลานหิน
แตก’ ลานหินมีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่อง
เหมือนแผ่นดินแยก ‘ลานหินปุ่ ม’ ท่ีตั้ งอยู่ริม
หน้าผา ลกัษณะเป็นลานหินซ่ึงมีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่ ม คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติ และ ‘ผาชูธง’ เป็น
หนา้ผาสูงชนั สามารถเห็นทิวทศัน์ไดก้วา้งไกล   

16.00 เดินทางเขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอยัาศยั...  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั : อมิพเีรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท หรือ ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

วนัที่ส่ี (4)   ภูทับเบิก– เขาค้อ – วดัผาซ่อนแก้ว – ไร่ก านัลจุล – กรุงเทพฯ      
07.00 บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั // หลงัอาหาร

เดินทางขึ้นสู่ “ภูทับเบิก” (56 กม.)  จุดสูงสุด
ของเพชรบูรณ์ ชมภูมิประเทศมีความงดงาม
ของทะเลภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดปี ชม
แปลงกะหล ่าปีท่ีผุดขึ้นละลานตาทั่วภูทับเบิก  
แปลงกะหล ่าปลีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
ท่ามกลางอากาศบริสุทธ์ิ จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ 
‘เขาค้อ’ ชมอดีตดินแดนทางประวัติศาสตร์
ท างการทหารของเมืองไทย  ท่ี มี ทิ วทัศน์
เทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ชม พระต าหนกัเขาคอ้ อนุสรณ์สถานผูเ้สียสละ ประทบัใจกบัทศันียภาพ
ของทะเลภูเขาท่ีสวยงาม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ท่ี ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลงัอาหารน าท่านสู่ ‘วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้’ 

(51 กม.)  ท่ีตั้งตระหง่านอยู่กลางออ้มกอดของ
ขุน เขา มี ความวิ จิตรอลังก ารจากการน า
กระเบ้ืองสี ถว้ยชามเบญจรงค ์มุก ลูกปัด พลอย 
แก้วแหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน 
มาประดบัประดาตกแต่งเป็นลวดลายท่ีสวยงาม 
สักการะเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วซ่ึงเป็นท่ี
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมหาวิหาร
พระพุทธเจา้ ๕ พระองค์  

16.00 เดินทางกลบั แวะซ้ือของฝากท่ีไร่ก านลัจุลก่อนเดินทางกลบั 
22.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 



 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้า
ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให ้
มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

03-06 ก.ย. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

10-13 ก.ย. 63 5,590 5,590 5,390 5,090 1,000 

17-20 ก.ย. 63 5,790 5,790 5,590 5,090 1,000 

24-27 ก.ย. 63 5,790 5,790 5,590 5,090 1,000 

01-04 ต.ค. 63 5,790 5,790 5,590 5,090 1,000 

08-11 ต.ค. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

10-13 ต.ค. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

15-18 ต.ค. 63 5,790 5,790 5,590 5,090 1,000 

22-25 ต.ค. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

29ต.ค.-01พ.ย. 63 5,790 5,790 5,590 5,090 1,000 

05-08 พ.ย. 63 5,790 5,790 5,590 5,090 1,000 

12-15 พ.ย. 63 5,790 5,790 5,590 5,090 1,000 

19-22 พ.ย. 63 5,790 5,790 5,590 5,090 1,000 

26-29 พ.ย. 63 5,790 5,790 5,590 5,090 1,000 

03-06 ธ.ค. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

04-07 ธ.ค. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 



 

 

 

 

 

10-13 ธ.ค. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

17-20 ธ.ค. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

24-27 ธ.ค. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 
2. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
3. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ  
4. มคัคุเทศกน์ าเท่ียว   
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 3,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระ

เงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
 



 

 

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท 

หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของ
เงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน
ใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 

***หมายเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์

ทางการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วน
บริการท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


