
 

 

รหัสทัวร B2B2000745 
ทัวรเลย เชียงคาน ภูป�าเปาะ ฟูจิเมืองเลย เบิ่งอีสาน..แซบนัว 3 วัน 2 คืน 
วัดเนรมิตวปิสสนา - พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑผีตาโขน - ถนนคนเดินเชียงคาน 
ชมวิวภูทอก – แกงคุดคู – พระใหญภูคกงิ้ว - ภูป�าเปาะ(ฟูจิเมืองเลย) - สวนหินผางาม 
 

 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 
พัก บานพัก อ.เชียงคาน 1 คืน ,โรงแรม จ.เลย 1 คืน 

เดินทางทุกวันศุกร และวันหยุดนักขัตฤกษ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่เดินทาง  
21-23 กุมภาพันธ,28 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 6,700.- 
06-08,13-15,20-22,27-29 มีนาคม 2563 6,700.- 
03-05 เมษายน 2563 6,700.- 
10-12,12-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต) 6,900.- 
17-19,24-26 เมษายน 2563 6,700.- 
01-03(วันแรงงาน),08-10,15-17,22-24,29-31 พฤษภาคม 
2563 
 

6,700.- 

วันแรกของการเดินทาง     
กรุงเทพฯ – หลมสัก – ดานซาย – วัดเนรมิตวิปสสนา – พระธาตุศรีสองรัก 
- พิพิธภัณฑผีตาโขน - เชียงคาน 
06.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนาม

กีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจาหนาท่ีมัคคุเทศก รอใหการตอนรบัทานและ
คอยอํานวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู  อ.หลมสัก โดยรถตูปรบัอากาศ VIP 9 ที่นั่ง  
บริการอาหารกลอง(1) ขนมปง+นํ้าผลไม  และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญทาน



 

 

พักผอนตามอัธยาศัย 
กลางวัน ถึง อ.หลมสัก บริการอาหารกลางวัน(2) ที่รานอาหาร อ.หลมเกา 

ลิ้มรสเสนขนมจนีสมุนไพรหลากหลายสี  
พรอมนํ้ายา 3 อยาง,ไขตม,ลูกชิ้นปลาลวก,หมูยางที่เติมไดจนอิ่ม  

13.00 น. เดินทางสู อ.ดานซาย ตามเสนทางที่ลัดเลาะไปตามไหลเขา 
14.00 น. นําทานเท่ียวชม วัดเนรมิตวิปสนา ที่ตั้งอยูบนเนินเขา ใหทานนมัสการ 

“พระพุทธชินราชจําลอง” ชมสถาปตยกรรมภายในวัดที่สรางจากศิลาแลงที่ 
ดูสวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ 
วิหารที่สวยงาม แลวนําทานสักการะ พระธาตุศรีสองรกั ศิลปกรรมแบบลานชางที ่
คลายกับองคพระธาต ุ
พนม เปนพระธาตุที่สรางขึ้นเพ่ือเปนสักขีพยานแหงไมตรี ในการชวยเหลือกัน 
ระหวางกรงุศรีอยุธยาและ 
กรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) กรุณางดแตงกาย สีแดง ขึ้นสักการะองคพระธาตุศรีสอง 
รัก   

15.00 น. นําทานชม พิพิธภัณฑผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหนากากผีตาโขนตางๆ  
ที่มีสีสันสวยงาม เรื่องราวความเปนมาของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย 

15.30 น. เดินทางสู อ.เชียงคาน เมืองนารักที่เงียบสงบรมิแมนํ้าโขง ที่ยังคงความสวยงาม   
17.00 น. นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมเชียงคานแกรนด หรือเทียบเทา  
คํ่า บริการอาหารคํ่า(3) ทีร่านอาหาร หลังอาหารใหทานเดินเท่ียว ถนนคนเดินเชียงคาน  

บนถนนชายโขง ที่มีรานคามากมาย เชิญทานเลือกชมสินคาและของที่ระลึกตางๆ 
ตามอิสระ 

ที่พัก โรงแรม เชียงคานแกรนด หรือเทียบเทา  
 

วันที่สองของการเดินทาง     
ตักบาตรขาวเหนียว – ชมวิวภูทอก – วัดศรีคุนเมือง – แกงคุดคู – พระใหญภูคกงิ้ว 
- วัดภูชางนอย - เลย 
05.00 น. ตื่นรับอรุณยามเชาที่สดใส แลวเดินทางสูถนนชายโขง เพื่อรวมทําบุญตักบาตรยาม

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

06.30 น. นําทานขึ้นรถสองแถวทองถิ่น ขึ้นสู ภูทอก ภูเขาที่ไมสูงมากนัก เปนที่ตั้งของสถานี
ทวนสัญญาณทีโอที และเปนจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิว
แมนํ้าโขงไดโดยรอบ 



 

 

ในชวงฤดูหนาว ทานสามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามไดจากบนยอดภูทอก 
เชา บริการอาหารเชา(4) ที่รานอาหาร แบบเชียงคาน 

(บริการทานดวย ขาวเปยกเสน+โจกหมู+และนํ้าดื่ม ทานละ 1 ชุด) 
09.00 น. กลับเขาสูทีพ่ัก ใหทานไดทําธุระสวนตัว เก็บสัมภาระ  
10.00 น. อําลาท่ีพกั นําทานเดินทางสู แกงคุดคู 
10.30 น. เท่ียวชม วัดศรีคุนเมือง แหลงรวมศิลปะลานนาและลานชาง อุโบสถและ 

พระประธานมีลักษณะคลายท่ีวัดเชียงทอง ที่เมืองหลวงพระบาง มีองคพระธาตุ 
สีเหลืองตั้งเดนอยูกลางวัด  

11.00 น. นําทานชม แกงคุดคู ชม แกงหินกลางลํานํ้าโขง จุดชมทิวทัศนของแมนํ้าโขงที่งดงาม 
แหงหนึ่ง และใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองเปนของฝาก อาท ิ
ผานวมเชียงคาน,มะพราวแกว ที่เปนสินคาที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(5) ทีร่านอาหาร ริมแกงคุดคู 
13.00 น. นําทานเดินทางสู พระใหญภูคกงิ้ว หรือ “พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภ ิ

รักษ” ตั้งอยูที่ภูคกงิ้ว ประดิษฐานอยูบนเนินเขาบริเวณปากลํานํ้าเหืองจรดกับแมนํ้า 
โขง เปนพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หลอดวยไฟเบอรผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค 
สูง 19 เมตร สรางขึ้นเพ่ือถวายเปนพระราชกศุล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครบ 6 รอบ   

15.00 น. นําทานสู วัดภูชางนอย วัดที่ประดิษฐานพระใหญอีกองคแหงเมืองเชียงคาน 
นามวา “พระพุทธศากยมุณี ศรีเชียงคาน” พระพุทธรูปสีทองเดนเปนสงาบนยอด 
ภูชางนอย สามารถชมวิวของเมืองเชียงคานไดบนวัด 

16.00 น. นําทานเดินทางสู ตัวเมืองเลย  
17.00 น. นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม เลยวิลเลจ หรือเทียบเทา   
คํ่า บริการอาหารคํ่า(6) ทีร่านอาหาร แลวเชิญทานพักผอนยามคํ่าคืน ในบรรยากาศ 

อันเงียบสงบ 
ที่พัก โรงแรม เลยวิลเลจ หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สามของการเดินทาง     
เลย – ภูป�าเปาะ - ภูหอ(ฟูจิเมืองเลย) - สวนหินผางาม(คุนหมิงเมืองเลย) – สระบุรี 
- กรุงเทพฯ 
เชา ตื่นรับอรุณวันใหม บริการอาหารเชา(7) ที่หองอาหารของโรงแรม 
07.00 น. อําลาท่ีพัก นําทานเดินทางสู อ.หนองหิน  
08.00 น. เดินทางถึง ที่ทําการภูป�าเปาะ ใหทานเขาหองนํ้า แลวเปลี่ยนการเดินทางเปนรถ

อีแตก ของชาวบานในชุมชน เดินทางขึ้นสู ภูป�าเปาะ เนินเขาที่ไมสูงมากนักประมาณ 
900 เมตร นําทานสูจุดชมวิว ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศสองขางทางที่สวยงาม 
จนถึงจุดชมวิว ใหทานชม ภูหอ ภูเขายอดราบที่สวยงาม มองดูคลายกับภูเขาไฟฟูจิ 
จึงไดชื่อวา “เปนฟูจิแหงเมืองเลย” ทามกลางบรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นชมวิว
แบบ 360 องศา บนยอดภูป�าเปาะท่ีสวยงามจนหายเหนื่อยเลยทีเดียว    

10.30 น. นําทานสู สวนหนิผางาม “คุนหมิงเมืองเลย” โดยการ นั่งรถอีแตกอีกครั้ง เพ่ือเขาชม 
สวนหินผางาม ภูเขาหินรูปรางแปลกตา ซึ่งเปนเขาหินปูนใหญบางเล็กบางขึ้น
สลับกันไป ดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก พรอมพรรณไมหายากที่ขึ้นแซมตามเขา ให
ทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพเปนที่ระลึกตางๆ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(8) ที่รานอาหาร 
13.30 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะเขาหองนํ้าที่ปم�มนํ้ามันเพื่อความ

สะดวก ระหวางทางแวะซื้อของฝากที่ อ.มวกเหล็ก  
คํ่า บริการอาหารคํ่า(9) ที่รานอาหาร จ.สระบุร ี
20.00 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
21.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 



 

 

หมายเหตุ   เดินทางโดยตูปรบัอากาศ 9 ที่นัง่  
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
ราคาทาน
ละ (พัก

หองละ 2-
3 ทาน) 

เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 1 

ทาน 

เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน (มี
เตียง
เสริม) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก

กับผูใหญ 2 
ทาน (ไมมี
เตียงเสริม) 

ผูใหญ พัก
หองเดี่ยว 
(เพ่ิมทาน

ละ) 

21-23 กุมภาพันธ 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 
28 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 

2563 
6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

06-08  มีนาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 
13-15  มีนาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 
20-22  มีนาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 
27-29  มีนาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 
03-05  เมษายน 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 
10-12 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,700.- 
12-14 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,700.- 
17-19 เมษายน 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 
24-26 เมษายน 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

01-03  พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 

6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

08-10 พฤษภาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 
15-17 พฤษภาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 
22-24 พฤษภาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 
29-31 พฤษภาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 



 

 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศพัทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เสื้อกัน
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 9 มื้อ ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
3.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
5.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
6.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 
8.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา  พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตัว) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเหน็สมควรดวยนํ้าใจของทาน 

 
 
 



 

 

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  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายท้ังหมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
มัดจําทัวรทั้งหมด  
 

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
ทัง้สิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 
 
 


