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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วนัที่ 1 กรงุเทพฯ – ทุ่งกงัหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café  –วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้    

วนัที่ 2 ภลูมโล – พระธาตศุรีสองรัก – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชยีงคาน    

วนัที่ 3 ตกับาตรขา้วเหนยีว – แกง่คดุคู ้– รา้นของฝากไร่ก านนัจลุ – กรงุเทพฯ    

 
 
 

ราคาเริ่มตน้ ท่านละ 3,899.- 

 

สมัผสัลมหนาวบนยอดดอย 

ท่ีเขา้คอ้ ภลูมโล เลย เชียงคาน 3 วนั 2 คืน  



สมัผัสลมหนาวบนยอดดอย ทีเ่ขาคอ้ ภลูมโล เลย เชยีงคาน 3 วัน 2 คนื                                        (WTPNB-VN003)                                     

Day 

1 
 

 

กรงุเทพ 

- 

เพชรบรูณ ์
 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – ท ุ่งกงัหนัลม – ไร ่GB – Pino Latte Café  –วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ 

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว) โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จ

ลลา้งมอืใหบ้ริการ 

เชา้ ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบรูณ ์โดยรถตูป้รับอากาศ   

 น าท่านชม ท ุ่งกงัหนัลม  อีกหนึ่งแลนดม์ารค์แห่งเขาคอ้ที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บา้นเพชรด า 

จังหวัดเพชรบูรณ์   เมื่อเขา้มาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเสน้ทางท่องเที่ยวหลักบนเขาคอ้ จะ

สามารถมองเห็นก าหันลมโดดเดน่ไดอ้ย่างงา่ยได ้ เนือ่งจากจดุที่ตัง้ของโครงการทุง่กงัหันลม อยู่บน

เนินเขาสงู บนระดับความสงูกว่าน า้ทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหงา่นบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 

350 ไร่ จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนไ์ดก้วา้งไกล (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่ารถรางหากท่านตอ้งการ

นัง่) น าท่านสู่  จดุชมวิวคิงคอง เขาคอ้ ตัง้อยู่บริเวณทุ่งกงัหันลมเขาคอ้ และไร่ GB เป็นจดุชมวิว

ที่มีห ุ่นฟางคิงคองยักษข์นาดใหญ่ ทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของ

เขาคอ้ไดแ้บบพาโนราม่า นอกจากนี้ภายในพื้นที่ของจดุชมวิวยังมีมมุถ่ายภาพที่น่ารักมากมาย ทั้ง

แปลชิงชา้ รปูป้ันยอดมนษุยต์่าง และมมุของดอกไมเ้มืองหนาวและดอกหญา้พร้ิวไหวรวมทั้ง รา้น

กาแฟ คอยใหบ้ริการนกัทอ่งเที่ยวอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหาร 

 จากนัน้น าท่านแวะเช็คอินที่รา้น Pino Latte รา้นกาแฟขึ้นชื่อของเพชรบรูณ์ ซ่ึงเป็นทั้งจดุชมวิวและ

รา้นอาหารใหท้า่นไดส้มัผสัวิวบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนรามา่ของเขาคอ้ 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ ในบรรยากาศยามเย็นบนเชิงเขาผาซ่อนแกว้ ไดข้ึ้น

ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากน าศิลปะหลายแขนงมาผนวกเขา้กับการ

ก่อสรา้งในเชิงพระพทุธศาสนา และมีที่ตัง้อยู่บนเชิงเขาสงู ที่สามารถมองเห็นทศันยีภาพรอบดา้นได ้

360 องศา กลายเป็นความสวยงามที่รวมเขา้ไวด้ว้ยกนัทัง้ในทางธรรม และในทางธรรมชาติ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (2) ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั เขา้ที่พกั Indigo Hotel หรือเทียบเทา่ ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศัย 
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Day 

2 
 

 

เพชรบรูณ ์

- 

เลย 
 

วนัท่ี 2 ภลูมโล – พระธาตศุรีสองรกั – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ ภลูมโล ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกลา้ เป็นภเูขาที่ตัง้อยู่บนรอยต่อ 

3 จังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลย จากนั้นน าท่านเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถ่ินขึ้นชมดอก

นางพญาเสือโคร่งบนยอดภลูมโล มีพื้นที่กว่า 1000 ไร่ มี 3 แปลงใหญ่คือ แปลงภลูมโล แปลงภู

ขี้เถา้ แปลงกอ้นหินใหญ่ แต่ละจดุจะบานไม่พรอ้มกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละช่วง อิสระให้

ท่านไดถ้่ายรปูตามอัธยาศัย เมื่อลงจากดอยแวะซื้อสินคา้พื้นเมืองที่ตลาดเด็กดอย (ดอกนางพญา

เสือโคร่งจะบานขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศเป็นหลกั) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (4) ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดินทางไปยังด่ายซ้าย น าท่านเขา้ชม พระธาตศุรีสองรกั พระธาตศุรีสองรัก เป็น

โบราณสถานที่ส าคัญของจงัหวัดเลย และถือเป็นสญัลักษณแ์ละตราประจ าจงัหวัด ตัง้อยู่ที่อ าเภอ

ด่านซา้ย ริมฝัง่แม่น า้หมัน มีรปูทรงลักษณะศิลปกรรมแบบลา้นชา้ง ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุัส ย่อ

มมุไมส้ิบสอง องคร์ะฆงัทรง บวัเหลี่ยม คลา้ยพระธาตพุนม พระธาตหุลวง (เวียงจนัทน)์ พระธาตุ

ศรีโคตรบอง (แขวงค าม่วน) พระธาตศุรีสองรัก สรา้งขึ้นถวายเป็นอเุทสิกเจดีย์ (หมายถึงเจดีย์

สรา้งขึ้นเพื่อพระศาสนา) สรา้งขึ้นสมัยกรงุศรีอยธุยา พระธาตศุรีสองรักสรา้งขึ้นเพื่อเป็นสักขี

พยานในการชว่ยเหลือกนัตอ่สู่กบัพมา่ ระหว่างกรงุศรีอยธุยา (สมยัพระมหาจกัรพรรดิ) และกรงุ

ศรีสตันาคนหตุ (เวียงจนัทน)์ สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช จากนัน้น าท่านเขา้ชม Sky Walk เชียง

คาน แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของจังหวัดเลย ที่สงูกว่าระดับแม่น า้โขง 80 เมตร ใหท้่านไดช้มทัศนีย์

ภาพของล าน า้โขง 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน หรือเรียกกันติดปากว่าถนนชายโขง เนื่องจากเป็น

ถนนที่เลียบกบัแมน่ า้โขงใหท้่านไดช้มสถาปัตยกรรมเก่า บา้นไมเ้ก่าที่เป็นเสนห่ข์องเชียงคาน อิสระ

ใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (5) ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั เขา้ที่พกัแบบโฮมสเตย ์เชียงคาน หรือเทียบเทา่  

หมายเหต ุที่พกัทอ้งถ่ินไมส่ามารถระบปุระเภทเตยีงได ้
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Day 

3 
 

 

เลย 

- 

กรงุเทพฯ 
 

วนัท่ี 3 ตกับาตรขา้วเหนียว – แกง่คดุค ู ้– รา้นของฝากไรก่ านนัจลุ – กรงุเทพฯ 

05.30 น. น าท่านร่วม ตกับาตรขา้วเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเชา้ 

นกัท่องเที่ยวจะมานัง่รอใส่บาตร ขา้วเหนียวนึ่งรอ้นๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของ

วิถีชีวิตที่สงบ เรียบงา่ย และ สมัผสัวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเชา้เชียงคาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แก่งคดุค ู ้ แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางล าน า้โขง ประกอบดว้ยหิน

กอ้นใหญ่ ๆ เป็นจ านวนมาก ตวัแก่งกวา้งใหญ่เกือบจรด สองฝัง่แมน่ า้โขง มีกระแสน า้ไหลผา่น ไป

เพียงชอ่งแคบ ๆ ใกลฝั้ง่ทะเลไทย ซ่ึงกระแสน า้เชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะสมคือชว่งเดือนกมุภาพนัธ ์

ถึง เดอืนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นเวลาที่น า้แหง้ สามารถมองเห็นเกาะแก่งตา่ง ๆ ชดัเจน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (7) ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านแวะซื้อสินคา้ออรแ์กนคิ ณ รา้นไรก่ านนัจลุ สาขา 2 มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายอาทิ ปลา

สม้ น ้ามัลเบอร์ร่ี กนุเชียง ขา้วเกรียบปลารสชาติต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรปูจากผลไม ้น ้าพริก

ประเภทตา่งๆ อาหารส าเร็จรปู ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศัย 

ค ่า น าทกุทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเด็ก) 

 30 ธนัวาคม 63 – 01 มกราคม 2564 

4,899.- 
31 ธนัวาคม 63 – 02 มกราคม 2564 

09 ม.ค. 64 - 11 ม.ค. 64 3,899.- 
พกัเด่ียว เพ่ิม 1,500 บาท / ท่าน 
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หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่

มผีูร้่วมคณะไมถึ่ง 8 ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเลื่อนการเดนิทาง ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าที่พกั 2 คืน ตามรายการหรือเทียบเทา่ เนือ่งจากเป็นชว่งเทศกาลอาจจะปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

3. ค่าอาหาร 7 มือ้ตามรายการ 

4. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเที่ยว (ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการทวัรเ์ฉพาะผูเ้ดนิทางสญัชาตไิทย 

5. ค่ามคัคเุทศกน์ าเที่ยวตลอดการเดนิทาง 

6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

7. คนขบัรถ ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มกีารเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผูเ้ดินทางสัญชาติอ่ืน อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยาน

แห่งชาต ิ

4. ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท 

5. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษเีทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

6. ค่าประกนัสขุภาพ ค่าประกนัชีวิตสว่นตวั หรือค่าประกนัภยัธรรมชาติ 
 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทัวร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วนั 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 



สมัผัสลมหนาวบนยอดดอย ทีเ่ขาคอ้ ภลูมโล เลย เชยีงคาน 3 วัน 2 คนื                                        (WTPNB-VN003)                                     

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชกิตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เคร่ืองดืม่ ระหว่างที่อยู่บนรถ   


