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อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเด่ียว 

25-27 ธันวาคม 2563 12,999 บาท 2,200 บาท 

31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 บาท 2,600 บาท 

22-24 มกราคม 2564 11,999 บาท 2,200 บาท 

12-14 กุมภาพันธ์ 2564  12,999 บาท 2,600 บาท 

26-28 กุมภาพันธ์ 2564 12,999 บาท 2,600 บาท 
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  แผนการเดินทาง  

 

 

 

 
08.00 น. จุดนัดพบ : ทา่อากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร 2 ชั้น 3 เทีย่วบินภายในประเทศ 

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

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

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหาร 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สกายวอลค์ @ เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจงัหวดั 

เลย ตั้งอยู่บนภูเขาปากน ้ าเหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ ว ติดแม่น ้ าโขง บา้นท่าดีหมี ต าบลปากตม 

อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กระจกใสเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร กวา้ง 2 เมตร และสูงห่างจาก

แม่น ้าโขงถึง 80 เมตร ทศันียภาพจากบนสกายวอลค์ ท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศัน์ของทั้งฝัง่ไทยและ

สปป.ลาว ไดใ้นมุมสูง โดยมีแม่น ้าโขงกั้นระหว่างทั้งสองประเทศไว ้ทั้งตรงน้ียงัเป็นจุดท่ีแม่น ้าเหืองไหล

มาบรรจบกบัแม่น ้าโขงเป็นแม่น ้าสองสีอีกดว้ย อิสระใหท่้านเท่ียวชมความงามตามอธัยาศยั 

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

ล่องเรอืเลียบฝัง่แม่น ้าโขง - ถนนคนเดินเชยีงคาน 
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น าท่านชม วดัศรีคุณเมือง ซ่ึงเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือ 

ช่างไมส้มยัโบราณ 

15.30 น. Check in เขา้ท่ีพกั ณ โรงแรมอิงภู หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

   เก็บสมัภาระ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

16.00 น. เดินทางไป แก่งคุดคู ้ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคุดคู ้ เลือกซ้ือของฝากจากเชียงคาน  เช่น  

  มะพรา้วแกว้ ผา้ห่มนวม ฯลฯ 

   น าท่าน ล่องเรอืเลียบฝัง่แม่น ้าโขง พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดินในอีกบรรยากาศหน่ึงของเมืองเชียง 

คาน 

18.00 น. อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินเชียงคาน พรอ้มท่องราตรี ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้เก๋ไก๋ น่ารกัในแบบ 

   ของเชียงคาน จากน้ันน าท่านกลบัท่ีพกั 
 

 

 

05.30 น. น าท่านเดินทางไป รว่มตกับาตรขา้วเหนียว  

จากน้ันน าท่านเดินทางไป ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้ นของเมืองเชียงคาน ใหเ้วลา 

ถ่ายรูปกนัพอสมควร 

 

   รบัประทานอาหารเชา้ (2) ณ โรงแรมทีพ่กั 

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

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (3) ณ รา้นอาหาร 

วันท่ีสอง    ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - พิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว 
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   น าท่านแวะรา้นกาแฟ พโิน่ ลาเต ้รสีอรท์ แอนด ์คาเฟ่ 

 

น าท่านสกัการะเจดีย ์พระธาตผุาซ่อนแกว้ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นท่ีปฏิบติั

ภาวนาของพุทธบริษัท 
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18.00 น. Check in เขา้ท่ีพกั ณ  โรงแรมบรซีฮิลด ์หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

  รบัประทานอาหารเยน็ (4) ณ รา้นอาหาร  

   หลงัอาหาร เชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยั กบับรรยากาศสบาย ๆ ของรีสอรท์ 

 

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

   Check out ออกเดินทางไป ทุง่กงัหนัลม อีกหน่ึงแลนดม์ารค์ของเขาคอ้ท่ีพลาดไม่ได ้

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั อ.ภเูรือ จ.เลย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดินทางไป วดัป่าหว้ยลาด เป็นวดัท่ีมีจุดเด่นท่ี พระประธานสีขาวบริสุทธ์ิ สรา้งดว้ยแร่แคลไซด ์

มีนามว่า พระสพัพญัญูรูแ้จง้สามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงงดงามปานเทวดาสรา้งและศกัด์ิสิทธ์ิ 

ประดุจหลวงพ่อโสธร มีฉากหลงัเป็นภเูขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเร่ีย มากระทบพื้ นดิน 

   น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินจงัหวดัเลย  

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

16.55 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

********ขอบคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร********  

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ทางบรษิัทจะถือผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ทุง่กงัหนัลม - ภูเรอื - วดัป่าหว้ยลาด - สนามบินจงัหวดัเลย - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 
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อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเด่ียว 

25-27 ธันวาคม 2563 12,999 บาท 2,200 บาท 

31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 บาท 2,600 บาท 

22-24 มกราคม 2564 11,999 บาท 2,200 บาท 

12-14 กุมภาพันธ์ 2564  12,999 บาท 2,600 บาท 

26-28 กุมภาพันธ์ 2564 12,999 บาท 2,600 บาท 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านัน้ 

ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีน่ังล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่านัน้) 

 น ้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  จ านวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ช้ิน ต่อท่าน 

น ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีน่ัง พร้อมน ้ามันและคนขับน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น ้าอุ่น)  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 6 มื้อ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

 ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน น าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นี้ขึ้นอยู่

กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วย

ทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเกี่ยวข้องกับการติดยา, 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่

ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก

อาชญากรรม , จลาจล , นัดหยุดงาน , การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์** 

 ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่านัน้!!!  
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 

× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง 
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จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัท

ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จท่ีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านัน้ 
 

เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองครัง้แรก ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) พร้อม

ส่งส าเนาประประชาชน ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 

2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   
 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินคา่ทัวร์ ( โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าบัตรโดยสาร

เคร่ืองบิน , ค่าโรงแรมท่ีพัก  ) 

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ท่ีซ้ือ โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

อาทิ มัดจ าค่าบริการ ต๋ัวเคร่ืองบิน , โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร ) 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 

เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากค่าต๋ัวเป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมัคคุเทศก์เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ  

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 

 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่าง

ราบร่ืน และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล  
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 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต่ทัง้น้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ 

มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ท่ีจะปรับ

ราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้อ  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 

    ** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก ** 


