
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 วนัแรก  กรุงเทพฯ – ภเูรือ         (-/-/D) 

19.00 น.    พรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ ปัม้ ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร ์(กรณีกรุป๊เหมา เจา้หนา้ทีไ่ปรบัถงึหนา้บา้นทา่น)   

โดยม ีเจา้หนา้ที ่  คอยตอ้นรบัและอ านวย ความสะดวก ตดิแทก็ผูกกระเป๋า พรอ้ม บริการเครื่องดืม่ ใหท้กุทา่นไดส้ด 

ชื่น ก่อนออกเดนิทาง 

20.00 น.            พรอ้มออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเลย  “เที่ยว FIN ปลอดภยั สไตล ์New Normal” โดยรถตูป้รบัอากาศ  

VIP มาตฐาน ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ ทกุวนั 

ค า่                   บรกิารอาหารกล่องบนรถ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลบ์นรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว 

 

 

 

 

 

 

 วนัที่สอง  ยอดภเูรือ - ไร่ ที เอส เอ - สกายวอลค์ - ลอ่งเรอืแก่งคุดคู ่– ถนนคนเดนิเชียงคาน  (B/L/D) 

04.00 น.           อรณุสวสัดิย์ามเชา้ น าท่านขึ้น  สูย่อดภเูรอื   ผ่านหนิเต่า, ผาซ าทอง, เนินพศิวง   ชมจดุทีพ่ระอาทติยข์ึ้นและตกดนิที ่

สวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงของไทยที ่ผาโหล่นนอ้ย ใหท้่านชมทศันียภาพของทวิเขาทีท่อดตวัยาว ...จากนัน้ขึ้น สู ่ยอดภเูรอื ของ

ภเูรือทีห่นาวทีสุ่ดในสยามซึ่งสูงกว่าระดบัน า้ทะเล 1,365 เมตร สกัการะพระพทุธรูป   บนยอดภเูรือและเมือ่ท่านมอง

ผ่านแม่น า้เหอืง   ท่านจะไดเ้หน็หมู่บา้นใหญ่หมู่บา้นหน่ึง ซึ่งนัน้ก็คอืหมู่บา้นในประเทศลาวเมอืง นอ้งของไทย ..สมควร

แก่เวลาน าทา่นลงจากภเูรือแวะชม หนิศิวะ เชิญทา่นเกบ็ภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารไก่ย่างภเูรอื     

09.00 น.  น าท่านเดนิทางสู ่ไร ่ท ีเอส เอ อสิระใหท้่านท่องเทีย่วเชงิเกษตรและถ่ายรูปคู่กบัฟกัทองยกัษ ์ สมควรแก่เวลา  น า

คณะเดนิทางสู่ อ.เชียงคาน     



 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารเฮอืนฝ้ายค า     

บ่าย น าท่านเดนิทางชม สกายวอลค์  ริมน า้โขง บา้นท่าดหีม ีตปากตม. อ เชยีงคาน.จเลยจดุชมทวิทศันช์มทะเล. 

หมอก แม่น า้สองส ี2 ฝัง่โขง และไหวภ้พูระใหญ่มคีวามสูงจากแม่น า้โขง 80 เมตร ความยาว 100 เมตร กวา้ง 2 เมตร 

ส่วนยื่นจากพื้นดนิ 80 เมตร. 

 
14.30 น.  น าคณะเดนิทางสู่ทีพ่กั...เชียงคาน รเิวอรไ์ซด ์ ตอ้นรบัท่านดว้ย  Welcome drink สมาชกิส่งตวัแทนรบักุญแจ

หอ้งพกั...อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 
17.00 น. น าท่านเดนิทางชมทศันียภาพอนัสวยงามของ แก่งคุดคู ้เลอืกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพรา้วแกว้ ก่อนน า

ทกุท่าน ล่องเรอืยามเยน็ชมพระอาทติยอ์สัดง ณ ริมน า้โขง ชมวถิชีีวติสองฝากฝัง่โขง ชมนกกระยางฝูงใหญ่เล่นน า้

ก่อนบนิกลบัรงัน าท่านกราบสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ที ่" วดัศรคีุณเมือง" วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงเชียงคาน ที่

ผสมผสานงานศิลปะลา้นนาและลา้นชา้งไดอ้ย่างสวยงาม 

18.30 น. อสิระในการท่องราตร ีบนถนนริมโขง ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้เกไ๋กน่๋ารกัในแบบของเชียงคาน เลอืกซื้อของทีร่ะลกึ

มากมาย กบั  รา้นคา้สุด Hip เช่น รา้นสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผวัเมีย เพลินเพลินกาแฟ ๙ เจรญิ 

รา้นกระป๋อง รา้นรกัเลยUnder+Over  ลมร าเพย คดิถงึ ณ เชียงคาน ใช่เลย (หมายเหต ุค่าทวัรไ์ม่รวมรายการ

อาหารในคาเฟ่ ซึ่งลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระรายการอาหารเอง) 

20.00 น.  น าคณะเดนิทางกลบัทีพ่กั...เชียงคาน รเิวอรไ์ซด ์    

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ  หอ้งอาหารที่พกั   หลงัอาหารอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

 

ที่พกั  พกั เชียงคาน  รเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเท่า 

 วนัที่สาม ตกับาตรเชา้ - ภทูบัเบกิ  – เขาคอ้  – พระธาตผุาซ่อนแกว้      (B/L/D) 

05.30 น. ตื่นแต่เชา้ตรู่ น าทกุท่านร่วมกนั ตกับาทขา้วเหนียว พรอ้มกบัชาวเชียงคาน

เพือ่เป็นศิริมงคลจากนัน้น าทา่นเดนิเล่นตลาดยามเชา้ที ่ตลาดเชียงคาน ชม

วถิชีีวติพื้นบา้นเชยีงคาน   

จากนัน้น าทา่นกลบัทีพ่กั.....เชญิทกุท่านท าภารกิจส่วนตวัตามอธัยาศยั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของที่พกั..   อิ่มอร่อยเรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่าน Check Out อ าลาเชยีงคาน รเิวอรไ์ซด ์ออกเดนิทางสู่ อ. หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ ์

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ  รา้นอาหารขนมจนีบญุมี   

บ่าย น าท่านเดนิทางสมัผสั  ภทูบัเบกิ เชิญทกุทา่นทา้ลมหนาวชมววิทวิทศันข์องขนุเขา ชมไร่กะหล า่ และเชิญทกุท่านเก็บ

ภาพ ความเป็นอยู่ของชาวบา้น เชญิท่านเก็บภาพอนังดงามไวเ้ป็นทีร่ะลกึก่อนน าท่านสกัการะ  พระธาตผุาแกว้เพือ่เป็น

สริิมงคลและชมววิทวิทศันข์นุเขาอนังดงามของเขาคอ้ เชิญทกุท่านเก็บภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

17.30 น. คณะเดนิทางถงึทีพ่กั อมิพเีรยีล ภแูกว้ ตอ้นรบัท่านดว้ย Welcome drink เชิญสมาชิกทกุท่านลงทะเบยีน รบักุญแจ

หอ้งพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 



 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  หลงัอาหารอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั  พกั อมิพเีรยีล ภแูกว้ หรอืเทยีบเท่า 

 

 วนัที่สี ่  เขาคอ้ – พระบรมธาตุเจดียก์าญจนาภเิษก- รา้นของฝากก านันจลุ-กรุงเทพ ฯ     (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้   ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

08.00 น.  เก็บสมัภาระ Check Out  อ าลา ทีพ่กั น าทกุท่านทกุท่านเดนิทางสกัการะ พระบรมธาตเุจดียก์าญจนาภเิษก ยอด

เจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีิกธาต ุพระอฐัธิาตขุองพระพทุธเจา้ซึ่งไดอ้ญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา สรา้งขึ้นเพือ่ถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระจา้อยู่หวั   เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชยค์รบ 50 ปี  และ น าท่านชมพพิธิภณัฑ์

การสูร้บที ่ฐานอทิธ ิและวดีโีอการสูร้บในสมยันัน้ ซากรถถงั  ,เรลคิอปเตอร์ , ปืนต่อสูอ้ากาศยาน และชมจดุสูงสดุของ

เขาคอ้ชม อนุสรณ์สถานผูเ้สยีสละ สรา้งดว้ยหนิอ่อนท ัง้หมดและไดจ้ารกึรายชื่อผูท้ีเ่สยีชีวติจากการสูร้บ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารมาล ี 

13.00 น.  น าท่านลงจากเขาคอ้ น าทา่นเลอืกซื้อของฝากส าหรบัคนทางบา้น รา้นก านนัจุล เชญิทกุท่านอสิระตามอธัยาศยั จากนัน้

น าท่านเดนิทางกลบัระหว่างแวะพกัอริยิาบถตามปัม้น า้มนัต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทาง 

18.00 น.  คณะเดินทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพและพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึง

ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 

 ทวัรส์ุดฮติ ทริปแฟมมลิี่ @ จ.เพชรบูรณ์ - เลย  4 วนั 3 คืน

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 – 3 

ท่าน 

ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 

21 ปี เสรมิ เตยีง 

ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 

21 ปี ไม่เสริมเตียง  
พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

07 - 10 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

14 - 17 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

21 - 24 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

18 – 31 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

04 - 07 กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

11 - 14 กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

18 - 21 กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

25 - 28 กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

02 - 05  ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

09 - 12  ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

16 - 19  ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

23 - 26  ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 1,500.- 

เดินทางทุกวนัส าหรบักรุป๊

เหมาตู ้

ราคาเหมา เพิ่มพกัเดียว 



 

 

ราคาเหมากรุป๊ 6-8 ท่าน/ตู ้ 55,000.-บาท 1,500.- 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✔ ค่ารถตูป้รบัอากาศตลอดการเดนิทาง 

✔ ค่าอาหารทกุมื้อตามโปรแกรม (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

✔ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามโปรแกรมระบ ุ

✔ ค่าทพีกั 2 คนื (พกัหอ้งละ 2ท่าน กรณีพกั 3 ท่าน เตยีงเสริมทีไ่ดอ้าจจะมขีนาดเลก็กว่าเตยีงปรกต ิโดยแต่ละโรงแรมมขีนาดไม่

เหมอืนกนั ) 

✔ มคัคุเทศกผู์ช้ านาญบรกิารตลอดการเดนิทาง 

✔ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เง ือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม*์ (ไม่รวมกรณีเจบ็ป่วยดว้ยโรค

ประจ าตวั ปญัหาสขุภาพ) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

⮚ ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่

ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

⮚ ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

⮚ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

⮚ *** ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง *** 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

การจอง 

⮚ ส่ง ส  าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 1,000 บาท / ท่าน ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 7 วนั  บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปใน

วนัเดนิทาง 

การยกเลกิ  (เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551) 

⮚ แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรม

ทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบริการ 



 

 

⮚ แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ า

รถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบริการ 

⮚ แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

ท ัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เทา่นัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบรูณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์

สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

3. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื

ค่าบริการได ้

4. ค่าบริการทีท่า่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบ

เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้า่นไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการ

ไม่ได ้

5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิ

ใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ ๆ 

6. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่ว

ดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วน้ี 

7. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผู ้

เดนิทาง 



 

 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


