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วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ / เดก็  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียว 

10-12 ธนัวาคม 2563 13,999 บาท 2,200 บาท 

25-27 ธนัวาคม 2563 12,999 บาท 2,200 บาท 
31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 บาท 2,600 บาท 



 

SHDDLOE1                         2 

  แผนการเดินทาง 10-12 / 25-27 / 31 ธนัวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 

 

 

 

 
08.00 น. จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเลย โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD9704  (10.00-11.15) 

11.15 น. เดินทางถึง จงัหวดัเลย น าท่านออกเดินทางดว้ยรถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ มุง่หนา้สู่ อ.เชียงคาน จ.เลย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหาร 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สกายวอลค์ @ เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจงัหวดั 

เลย ตั้งอยู่บนภูเขาปากน ้ าเหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกง้ิว ติดแม่น ้ าโขง บา้นท่าดีหมี ต าบลปากตม 

อ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย กระจกใสเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร กวา้ง 2 เมตร และสูงห่างจาก

แม่น ้าโขงถึง 80 เมตร ทศันียภาพจากบนสกายวอลค์ ท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศัน์ของทั้งฝั่งไทยและ

สปป.ลาว ไดใ้นมุมสูง โดยมีแม่น ้าโขงกั้นระหว่างทั้งสองประเทศไว ้ทั้งตรงน้ียงัเป็นจุดท่ีแม่น ้าเหืองไหล

มาบรรจบกบัแมน่ ้าโขงเป็นแมน่ ้าสองสีอีกดว้ย อิสระใหท่้านเท่ียวชมความงามตามอธัยาศยั 

วนัแรก กรุงเทพฯ - จ.เลย - อ.เชียงคาน - สกายวอลค์ @ เชียงคาน - วดัศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู ้- 

ล่องเรือเลียบฝัง่แม่น ้าโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน 
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น าท่านชม วดัศรีคุณเมือง ซ่ึงเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือ 

ช่างไมส้มยัโบราณ 

15.30 น. Check in เขา้ท่ีพกั ณ โรงแรมเชียงคานริเวอรเ์มาเท่น หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

   เก็บสมัภาระ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

16.00 น. เดินทางไป แก่งคุดคู ้ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคุดคู ้ เลือกซ้ือของฝากจากเชียงคาน  เช่น  

  มะพรา้วแกว้ ผา้ห่มนวม ฯลฯ 

   น าท่าน ล่องเรือเลียบฝัง่แม่น ้าโขง พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดินในอีกบรรยากาศหน่ึงของเมืองเชียง 

คาน 

18.00 น. อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินเชียงคาน พรอ้มท่องราตรี ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้เก๋ไก๋ น่ารกัในแบบ 

   ของเชียงคาน จากน้ันน าท่านกลบัท่ีพกั 
 

 

 

05.30 น. น าท่านเดินทางไป ร่วมตกับาตรขา้วเหนียว  

จากน้ันน าท่านเดินทางไป ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้ นของเมืองเชียงคาน ใหเ้วลา 

ถ่ายรูปกนัพอสมควร 

 

   รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ โรงแรมที่พกั 

09.00 น. Check out ออกจากท่ีพกั ออกเดินทางสู่ อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ ์

วนัท่ีสอง    ตกับาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภทูอก - พิโน่ลาเต้รีสอรท์แอนดค์าเฟ่ - พระธาตผุาซ่อนแก้ว 
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เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั (4) ณ รา้นอาหาร 

   น าท่านแวะรา้นกาแฟ พิโน่ ลาเต ้รีสอรท์ แอนด ์คาเฟ่ 

 

น าท่านสกัการะเจดีย ์พระธาตผุาซ่อนแกว้ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นท่ีปฏิบติั

ภาวนาของพุทธบริษัท 
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18.00 น. Check in เขา้ท่ีพกั ณ Lebrume@khaokho หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

  รบัประทานอาหารเยน็ (5) ณ รา้นอาหาร  

   หลงัอาหาร เชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยั กบับรรยากาศสบาย ๆ ของรีสอรท์ 
 
 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

   Check out ออกเดินทางไป ทุ่งกงัหนัลม อีกหน่ึงแลนดม์ารค์ของเขาคอ้ท่ีพลาดไมไ่ด ้

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั อ.ภูเรือ จ.เลย 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั (7) ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดินทางไป วดัป่าหว้ยลาด เป็นวดัท่ีมีจุดเด่นท่ี พระประธานสีขาวบริสุทธ์ิ สรา้งดว้ยแร่แคลไซด ์

มีนามว่า พระสพัพัญญูรูแ้จง้สามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงงดงามปานเทวดาสรา้งและศักด์ิสิทธ์ิ 

ประดุจหลวงพ่อโสธร มีฉากหลงัเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นมา่นเมฆลอยระเร่ีย มากระทบพ้ืนดิน 

   น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินจงัหวดัเลย  

15.50 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD9709 (15.50-16.55) 

16.55 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ********  

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ทางบริษทัจะถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ / เดก็  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียว 

10-12 ธนัวาคม 2563 13,999 บาท 2,200 บาท 

25-27 ธนัวาคม 2563 12,999 บาท 2,200 บาท 
31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 บาท 2,600 บาท 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

• ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ ตัว๋
เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ัง่ล่วงหน้าได้ (ท่านจะไดร้บัทีน่ัง่แบบสุ่มเท่านัน้) 

• น ้าหนักสมัภาระ ท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั  จ านวน 1 ใบ สมัภาระตดิตวัขึน้เครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น ้าหนัก
ตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

วนัที่สาม ทุ่งกงัหนัลม - ภูเรือ - วดัป่าหว้ยลาด - สนามบินจงัหวดัเลย - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 
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• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่ พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (แอร ์+ ทวี ี+ น ้าอุ่น)  
• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 7 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่ามคัคุเทศก ์1 ท่าน น าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกันอุบตัิเหตุวงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ **การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจบ็ป่วยทางร่างกาย
ด้วยโรคประจ าตัว , การติดเชื้อ , ไวรสั, ไส้เลื่อน , ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา , โรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแท้งบุตร, การบาดเจบ็เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตาม
เงือ่นไขในกรมธรรม*์* 

• ค่าบรกิารดงักล่าวเป็นค่าบรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่านัน้!!!  
 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ เช่น ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทรปิ 
× ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสรจ็รบัเงินท่ีถกูต้อง 

จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษทั
ฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสรจ็ท่ีถกูให้กบับริษทัทวัรเ์ท่านัน้ 

 

เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองครัง้แรก ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรอืทัง้หมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พรอ้มส่งส าเนา
ประประชาชน ใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอื ก่อนเดนิทาง 20 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ)   
 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์( โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าบตัรโดยสารเครื่องบนิ , 
ค่าโรงแรมทีพ่กั  ) 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% (จากราคาทวัรท์ีซ่ ือ้ โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิมดัจ า
ค่าบรกิาร ตัว๋เครือ่งบนิ , โรงแรม , รถโคช้ , รา้นอาหาร ) 
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3. แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 
4. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า 
ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
5. กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เทีย่วบนินัน้ๆ 
 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทวัรค์รบ 9 ท่านออกเดนิทาง มมีคัคุเทศกเ์ดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ  
 บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น 

และเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล  
 หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆ มาให้ โดยขอสงวน
สทิธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บรษิัทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรบัราคาตัว๋
เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้  
 ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่เกดิจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
    ** ก่อนท าการจองทวัรท์ุกครัง้ กรณุาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื่องจากทางบรษิทัฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั ** 


