
 

 

รหัสทัวร B2B2000740 
ทัวรเลย เชียงคาน เลย ภูเรอื ชมพระอาทิตยยอดภูเรือ 3 วัน 2 คนื 
วัดเนรมิตวปิสสนา – พระธาตุศรีสองรัก – พพิิธภัณฑผีตาโขน – เชียงคาน - ถนนคนเดิน 
ชมวิวภูทอก – แกงคุดคู – วัดป�าหวยลาด – อุทยานภูเรือ - พระพุทธมหาธรรมราชา 
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วันที่เดินทาง   
17-19 ,24-26  มกราคม , 31 มกราคม - 02 กุมภาพันธ 2563 6,900.- 
07-09,14-16,21-23 กุมภาพันธ,28 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 6,900.- 
06-08,13-15,20-22,27-29 มีนาคม 2563 6,900.- 
03-05,10-12,12-14,17-19,24-26 เมษายน 2563 6,900.- 
01-03(วันแรงงาน),08-10,15-17,22-24,29-31 พฤษภาคม 2563 6,900.- 
  
วันแรกของการเดินทาง     
กรุงเทพฯ – หลมสัก – ดานซาย – วัดเนรมิตวิปสสนา – พระธาตุศรีสองรัก 
- พิพิธภัณฑผีตาโขน -เชียงคาน 
05.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนาม

กีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและ
คอยอํานวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู  อ.หลมสัก โดยรถตูปรบัอากาศ VIP 9 ท่ีนั่ง 
บริการอาหารกลอง 
(1)ขนมปง นํ้าผลไม  และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย 

กลางวัน ถึง อ.หลมสัก บริการอาหารกลางวัน(2) ที่รานอาหาร อ.หลมเกา ลิ้มรสเสนขนมจีน
สมุนไพรหลากหลายสี  
พรอมนํ้ายา 3 อยาง,ไขตม,ลูกชิ้นปลาลวก,หมูยางที่เติมไดจนอิ่ม 

13.00 น. เดินทางสู อ.ดานซาย ตามเสนทางที่ลัดเลาะไปตามไหลเขา 



 

 

14.00 น. นําทานเท่ียวชม วัดเนรมิตวิปสนา ที่ตั้งอยูบนเนินเขา ใหทานนมัสการ “พระพุทธชิน
ราชจําลอง” ชมสถาปตยกรรมภายในวัดที่สรางจากศิลาแลง ที่ดูสวยงามแปลกตา 
ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่สวยงาม แลวนําทานสักการะ พระธาตุ
ศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบลานชางที่คลายกับองคพระธาตุพนม เปนพระธาตุที่สราง
ขึ้นเพ่ือเปนสักขีพยานแหงไมตรี ในการชวยเหลือกัน ระหวางกรุงศรีอยุธยาและ 
กรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) กรุณางดแตงกาย สีแดง ขึ้นสกัการะองคพระธาตุศรีสอง
รัก   

15.00 น. นําทานชม พิพิธภัณฑผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหนากากผีตาโขนตางๆ ที่
มีสีสันสวยงามเรื่องราวความเปนมาของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย 

15.30 น. เดินทางสู อ.เชียงคาน เมืองนารักที่เงียบสงบริมแมนํ้าโขง ที่ยังคงความสวยงาม   
17.00 น. นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม เชียงคานแกรนด หรือเทียบเทา  
19.00 น. บริการอาหารคํ่า(3) ท่ีรานอาหาร หลังอาหารใหทานเดินเท่ียว ถนนคนเดินเชียงคาน 

บนถนนชายโขงที่มีรานคามากมาย เชิญทานเลือกชมสินคาและของที่ระลึกตางๆ
ตามอิสระ 

ที่พัก โรงแรม เชียงคานแกรนด หรือเทียบเทา  
 

วันที่สองของการเดินทาง     
ตักบาตรขาวเหนียว – ชมวิวภูทอก – แกงคุดคู – วัดศรีคุนเมือง – วัดป�าหวยลาด 
- พระกริ่งปวเรศ - ภูเรือ 
05.00 น. ตื่นรับอรุณยามเชาที่สดใส แลวเดินทางสูถนนชายโขง เพื่อรวมทําบุญตักบาตรยาม

เชา ที่เปนเอกลักษณของชาวเชียงคาน ตักบาตรขาวเหนียว ณ ถนนชายโขง 
(คาขาวเหนียวชุดละประมาณ 50-60 บาท ไมรวมอยูในคาบริการทัวร) 

06.30 น. บริการอาหารเชา(4) ที่รานอาหาร แบบเชียงคาน 
(บริการทานดวย ขาวเปยกเสน+โจกหมู+และนํ้าดื่ม ทานละ 1 ชุด) 

07.30 น. ขึ้นรถสองแถวทองถิ่น ขึ้นสู ภูทอก ภูเขาที่ไมสูงมากนัก เปนที่ตั้งของสถานีทวน
สัญญาณทีโอที และเปนจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแมนํ้า
โขงไดโดยรอบ 

08.30 น. กลับเขาสูท่ีพัก ใหทานไดทําธุระสวนตัว เก็บสัมภาระ  
09.30 น. อําลาที่พัก นําทานเที่ยวชม วัดศรีคุนเมือง แหลงรวมศิลปะลานนาและลานชาง 

อุโบสถและพระประธานมีลักษณะคลายที่วัดเชียงทอง ที่เมืองหลวงพระบาง มีองค
พระธาตุสีเหลืองตั้งเดนอยูกลางวัด 

11.00 น. นําทานชม แกงคุดคู ชม แกงหินกลางลํานํ้าโขง จุดชมทิวทัศนของแมนํ้าโขงที่งดงาม
แหงหนึ่ง และใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองเปนของฝาก อาทิ ผา



 

 

นวมเชียงคาน,มะพราวแกว ท่ีเปนสินคาท่ีขึ้นชื่อของเชียงคาน   
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(5) ที่รานอาหาร 
13.00 น. นําทานเดินทางสู อ.ภูเรือ ตามเสนทางที่สวยงามลัดเลาะไปตามเขา  
15.00 น. นําทานเขาสู วัดป�าหวยลาด ในอดีตเปนสํานักสงฆเล็กๆ และมีการพัฒนาจนเปนวัด 

ปจจุบันไดมีการสราง ศาลาเฉลิมพระเกียรติขึ้นใหมที่มีขนาดใหญและสวยงาม เชิญ
ทานนมัสการพระขาวองคใหญ “พระสัพพัญู รูแจงสามแดนโลกธาตุ” ขนาดความ
สูง 19 เมตร เคลือบดวยแรแคลไซด สีขาวบริสุทธิ์  ที่ ไดชื่อวาสวยงามที่สุด 
ประดิษฐานภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความเปนสิริมงคล 

16.00 น. เดินทางเขาสู วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ใหทานไดกราบสักการะ พระพุทธเจาไภสัชยา
คุรุไวฑฎรยประภาจอมแพทย(พระกริ่งปวเรศ) ที่งดงาม ขอพรเกี่ยวกับการรักษา
โรคภัยไขเจ็บ และชมความงดงามของวัดที่สรางขึ้นอยางสวยงาม 

17.00 น. นําทานเขาสูที่พัก ภเูรือ บุษบารีสอรท แอนด สปา หรือเทียบเทา 
18.30 น. บริการอาหารคํ่า(6) ที่หองอาหารของรีสอรท แลวเชิญทานพักผอนยามคํ่าคืน ใน

บรรยากาศอันเงียบสงบ 
ที่พัก ภูเรือ บุษบารีสอรท แอนด สปา หรือเทียบเทา 

 
วันที่สามของการเดินทาง     
อุทยานภูเรือ – ยอดภูเรือ – ชมพระอาทิตยขึ้น – พระพุทธมหาธรรมราชา – ไรกํานันจุล 
- สระบุรี - กรุงเทพฯ 
05.00 น. ตื่นรับอรุณเชามืด นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติภูเรือ ขึ้น พิชิตยอดภูเรือ (สูง 

1,365 เมตร) จุดที่หนาวที่สุดของประเทศ (ในชวงฤดูหนาว ทานจะไดเห็นทะเล
หมอกยามเชา) ใหทานนมัสการพระพุทธรูปบนยอดเขา เพื่อความเปนสิริมงคล และ
ชมบรรยากาศของ พระอาทิตยขึ้นยามเชา บนยอดภูเรือ ชมทิวทัศนของทุงหญาสลับ
กับป�าสน ไดเวลาพอสมควร เดินทางกลับเขาสูท่ีพัก 

08.00 น. บริการอาหารเชา(7) ที่หองอาหารของรีสอรท 
09.00 น. อําลาที่พัก นําทานเดินทางสู จ.เพชรบูรณ ใหทานไดเลือกซื้อของฝากที่ ชาโตเดอเลย 

เชิญทานเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ไวนแดง ไวนขาว บรั่นดี ผลองุนสด อะคาดา
เมีย และของท่ีระลึกตางๆ 

11.30 น. ถึง จ.เพชรบูรณ ใหทานไดกราบสักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาจําลององคใหญ 
ประดิษฐานอยูภายในพระพุทธรูปสําคัญของ จ.เพชรบูรณ ที่มีความสําคัญของชาว
เพชรบูรณ เพื่อความเปนสิริมงคล 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(8) ที่รานอาหาร จังหวัดเพชรบรูณ 
13.30 น. แวะใหทานไดเลือกซื้อสินคาของฝากที่ รานไรกํานันจุล อาทิ ปลาสม,ผลไมแปรรูป



 

 

ตางๆ, นํ้าผลไมตางๆ, 
ของขบเคี้ยวตางๆ ที่มีใหเลือกมากมาย เชิญทานเลือกซื้อเปนของฝากคนทางบาน 

14.30 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

  

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
ราคาทาน

ละ (พักหอง
ละ 2-3 
ทาน) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
1 ทาน 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
2 ทาน (มี

เตียง
เสริม) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ

ผูใหญ 2 
ทาน (ไมมี
เตียงเสริม) 

ผูใหญ พักหองเดีย่ว 
(เพิ่มทานละ) 

17-19 มกราคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
24-26 มกราคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

31 มกราคม -02 กุมภาพันธ 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
07-09 กุมภาพันธ 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
14-16 กุมภาพันธ 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
21-23 กุมภาพันธ 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

28 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
06-08  มีนาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
13-15  มีนาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
20-22  มีนาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
27-29  มีนาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
03-05  เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
10-12 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
12-14 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
17-19 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
24-26 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

01-03  พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

08-10 พฤษภาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
15-17 พฤษภาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
22-24 พฤษภาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
29-31 พฤษภาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 



 

 

หมายเหต ุ  เดินทางโดยตูปรบัอากาศ 9 ที่นั่ง  
 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศัพทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เส้ือกัน
หนาว, ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน) 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
2.คาอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร 
3.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง 
6.คามัคคเุทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7.คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา  พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตัว) 
2.คาอาหารมื้อที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ที่เกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติที่ตองชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 



 

 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพ่ือใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบรษิัทฯจะคืนคาใชจายทัง้หมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจายเต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ : กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหต ุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว  
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ" 



 

 

5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติ เหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน   ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิน้ 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 
 


