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เดนิทาง  มกราคม – มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
เส้นทางการเดินทาง เช้า เท่ียง เย็น 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – เลย – ภปู่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย – วดัป่าห้วยลาด – ภเูรือ X   

วนัท่ี 2 อุทยานแหง่ชาติภเูรือ – วดัสมเด็จภเูรือม่ิงเมือง – พระธาตศุรีสองรัก – วดัเนรมิต
วิปัสสนา - สกายวอล์ค เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน 

  X 

วนัท่ี 3 ตกับาตรข้าวเหนียว – แก่งคดุคู้  – สนามบิน – กรุงเทพฯ  X X 

รกัจงัเลย..ชมหมอกรมิโขง 

3 วนั 2 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์

ราคาเริม่ตน้  8,990.- 
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Day 
     1 

 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

เลย 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เลย – ภูป่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย – วัดป่าห้วยลาด – ภูเรือ 

09.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย
สมายล์ (WE) 

11.15 น. น าทา่นออกเดินทางสู ่จังหวัดเลย โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE052  

12.25 น. เดินทางถึง จังหวัดเลย  รับสมัภาระเรียบร้อย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่1) 
 น าทา่นเดินทางสู ่ ภปู่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย ภูป่าเปาะ ตัง้อยู่ท่ีบ้านผาหวาย ต าบลปวนพุ อ าเภอหนอง

หิน จงัหวดัเลย เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแหง่ใหม่ของจงัหวดัเลย โดยมีฉากหลงัเป็นภหูอท่ีมีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟู
จิท่ีประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนัน้ค าวา่ภปู่าเปาะ นัน้มาจากภูเขาท่ีมีป่าไผ่เปาะ ไผ่เปาะเป็นไผ่ชนิดหนึ่งท่ีขึน้ได้
ทัว่ไปตามภเูขา ลกัษณะของไผเ่ปาะนัน้ เป็นไผท่ี่เปาะแตกหกังา่ย และน่ีคือท่ีมาของค าว่า ภูป่าเปาะ น าท่าน
เปลีย่นนัง่รถอีแต๊กขึน้ภปู่าเปาะ ซึง่จะน าทา่นไปสูจุ่ดชมวิวตา่งๆ ของภปู่าเปาะนี ้

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดป่าห้วยลาด มีจุดเดน่ท่ี พระประธานสีขาวบริสทุธ์ิ สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มีนาม
วา่ พระสพัพญัญรูู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ท่ีสดุ ซึง่งดงามปานเทวดาสร้างและศกัด์ิสิทธ์ิ ประดุจหลวง
พ่อโสธร มีฉากหลงัเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเร่ีย มากระทบพืน้ดิน จากนัน้น าท่าน
เดินทางตอ่ไปยงัอ. ภเูรือ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่2) 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก ภเูรืออินน์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

 

Day 
2 

 

ภูเรือ 
- 

เชียงคาน 
วันที่ 2 

อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่ งเมือง – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิต
วิปัสสนา - สกายวอล์ค เชียงคาน - ถนนคนเดนิเชียงคาน 

 น าทา่นชมพระอาทิตย์ขึน้และทะเลหมอกยามเช้าบนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ นมัสการพระพุทธรูป
บนยอดภเูรือ ให้ทา่นอิสระถ่ายรูป เก็บภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั 

       เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 3) 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางไป วัดสมเดจ็ภเูรือมิ่งเมือง หรือช่ือเดิม วดัพระกร่ิงปรเมศร์ ตัง้อยูท่า่มกลาง

ทศันียภาพอนัสวยงามของขนุเขาท่ีขึน้สลบัซบัซ้อนกนัไปมาในอ าเภอ ภเูรือ จงัหวดั เลย และเป็นท่ี
ประดิษฐานขององค์พระพุทุธรูป พระพทุธเจ้าไภสชัยาครุุไวฑรูยประภา จอมแพทย์ หรือพระกร่ิงปวเรศ 
ส าหรับวดัสมเด็จภเูรือม่ิงเมืองมีความโดดเดน่ในเร่ืองของการออกแบบของตวัอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอยา่งมาก โดยตวัโบสถ์วิหารถกูสร้างด้วยไม้สกัท่ีถกูน ามา
แกะสลกัไว้อยา่งวิจิตรบรรจงทัง้หลงั..ซึง่สร้างความประทบัใจให้กบันกัทอ่งเท่ียวท่ีได้ขึน้ไปสกัการะเป็นอยา่ง
มาก ส าหรับพระนอน พระวิหาร นาคหวับนัได ก็ถกูแกะสลกัมาจากหินหยกแม่น า้โขงอีกด้วย 
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 จากนัน้เดินทางไปยงั พระธาตุศรีสองรัก นมสัการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนบั
ถือมาก  **ไม่ควรสวมเสือ้ผ้าท่ีมีสีแดงทัง้ข้างในและข้างนอก**  เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้
หมัน สร้างขึน้สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสตั
นาคนหตุ(เวียงจนัทร์) เม่ือปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึน้เพื่อเป็นสกัขีพยาน
ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร์ กษัตริย์ทัง้สองพระองค์ทรงครองราช
สมบัติตรงกับสมัยท่ีพม่าเรืองอ านาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอ านาจ สมเด็จพระมหา
จกัรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมก าลงัเพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระท าสตัยาธิษฐานว่าจะ
ไม่ลว่งล า้ดินแดนของกนัและกนั และเพื่อเป็นท่ีระลกึในการท าไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสอง
รัก เพื่อเป็นสกัขีพยาน ณ กึ่งกลางระหวา่งแม่น า้นา่น และแม่น า้โขง ซึง่เป็นรอยต่อของทัง้สองราชอาณาจักร 
นอกจากนีภ้ายในพระธาตุศรีสองรักยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หวันาคปรกสร้างด้วยศิลา 
องค์พระพทุธรูปสร้างด้วยทองสมัฤทธ์ิ มีหน้าตกักว้าง 21 นิว้ สงู 30 นิว้ ทกุวนัขึน้ 12 ถึ15 ค ่า เดือน 6 ชาว อ.
ดา่นซ้าย หรือ "ลกูผึง้ลกูเทียน" จะร่วมกนัจดังานสมโภชพระธาตุขึน้ โดยจะน าต้นผึง้มาถวายพระธาตุ ซึ่งถือ
เป็นประเพณีอนัศกัด์ิสทิธ์ิท่ีเกิดขึน้ประจ าทุกปี จากนัน้เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย น าท่าน
นมสัการพระพทุธชินราชจ าลอง ชมความสง่างามของวิหารท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขา 
 
 
 
 
 
 
 

    กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่4) 
 น าทา่นเดินทางสู ่สกายวอล์ค @ เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวดัเลย 

ตัง้อยู่บนภูเขาปากน า้เหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิว้ ติดแม่น า้โขง บ้านท่าดีหมี ต าบลปากตม อ าเภอเชียง
คาน จงัหวดัเลย กระจกใสเป็นระยะทางกวา่ 100 เมตร กว้าง 2 เมตร และสงูห่างจากแม่น า้โขงถึง 80 เมตร 
ทศันียภาพจากบนสกายวอล์คท าให้สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของทัง้ฝ่ังไทยและสปป.ลาว ได้ในมุมสงู โดยมี
แม่น า้โขงกัน้ระหว่างทัง้สองประเทศไว้ ทัง้ตรงนีย้งัเป็นจุดท่ีแม่น า้เหืองไหลมาบรรจบกับแม่น า้โขง อิสระให้
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ทา่นเก็บภาพชมความงามตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น า้โขงท่ีขึน้ช่ือว่า
สวยท่ีสดุแหง่หนึ่ง ท่ีคงยงัคงไว้ซึ่งวฒันธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบ
ดัง้เดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบนั ภาพบ้านเก่าๆท่ีเรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นกัท่องเท่ียว
หลายตอ่หลายรุ่นตา่งหลัง่ไหลเดินทางกนัมาท่ีน่ี บ้านเรือนท่ีเมืองเชียงคานจะแบง่ออกเป็นซอย เลก็ๆ เรียกว่า 
ถนนศรีเชียงคาน ขนานคูก่นัไปไปกบัถนนใหญ่ซึง่เป็นถนนสายหลกั เร่ิมตัง้แต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยท่ี 1- 24  
แบง่เป็นถนนศรีเชียงคานฝ่ังบนกบัฝ่ังลา่งซึง่ช่ือซอยเหมือนกนั ตลอดสองข้างทางนัน้มีทัง้ร้านอาหาร ร้านขาย
ของฝากมากมาย ทา่นยงัสามารถเก็บภาพท่ีระลกึริมฝ่ังแม่น า้โขงอนัสวยงามได้อีกด้วย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก อ. เชียงคาน หรือเทียบเท่า (ทางบริษัทจะแจ้งช่ือห้องพักก่อนเดินทางอีกครัง้) 

หมายเหต ุท่ีพกัทอ้งถ่ินไม่สามารถระบปุระเภทเตยีงได ้
 

Day 
3 

 

 

เลย 
- 

กรุงเทพฯ 
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – สนามบนิ – กรุงเทพฯ 

 อรุณสวสัด์ิยามเช้าตรู่ น าทกุทา่น จักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนคนเดินเชียงคาน 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 5) 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสูแ่ก่งคุดคู้ ซึง่อยูบ่ริเวณเชียงคาน เป็นท่ีเท่ียวตากอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็วา่
ได้ โดยจะมีนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเย็น ด้วย
วิวทิวทศัน์ของแม่น า้โขงท่ีกว้างขวางไกลสดุลกูหูลกูตา ขนานไปสองฝ่ังทัง้ไทยและลาว ในช่วงเวลาท่ีน า้ลด
จะเห็นเกาะแก่งตา่งๆ ขึน้มา โดยจะเห็น ภคูวายเงิน ตัง้เดน่เป็นฉากหลงัอยูฝ่ั่งตรงข้าม บริเวณใกล้เคียงยงัมี
ร้านขายของฝากมากมาย ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ของท่ีระลกึและสนิค้าพืน้เมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียง
คาน,มะพร้าวแก้ว ท่ีเป็น สนิค้าท่ีขึน้ช่ือของเชียงคาน 
 
 
 
 
 
 

10.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเลย 
13.00 น. น าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE053 
14.10 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ 
วนัท่ี 16-18 ม.ค. 2564 8,990.- 

วนัท่ี 23-25 ม.ค. 2564 8,990.- 

วนัท่ี 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564 8,990.- 

วนัท่ี 06-08 ก.พ. 2564 8,990.- 

วนัท่ี 20-22 ก.พ. 2564 8,990.- 

วนัท่ี 26 – 28 ก.พ. 2564 10,990.- 

วนัท่ี 13-15 มี.ค. 2564 8,990.- 

พักเด่ียว เพิ่ม 2,000 บาท 
 

 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 
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2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัด้านสขุอนามยั) 
และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 

3. กรุณาจองลว่งหน้าก่อนเดินทางอยา่งน้อย 7 วนั 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทาง หรือปรับราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลกิการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะ

ไม่ถึง 8  ทา่น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้า 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมิูอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดินทางเปน้ส าคญั 
6. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิ หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 
อัตราค่าบริการทัวร์นีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั สายการบินไทยสมายล์ กรุงเทพฯ -เลย –กรุงเทพฯ รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กก. 
น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เคร่ือง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสมัภาระท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบิน ต้องไมมี่ของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถ ุ
ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล. 
2. รถปรับอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
4. พาหนะท้องถ่ิน(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
5. อาหารตามท่ีระบุตามรายการ 
6. มคัคเุทศก์ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. คา่ประกนัอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง (คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 

2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 

1. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใช้จ่ายท่ีมีการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้ เดินทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ส าหรับชาวตา่งชาติท่ีต้องช าระเพิ่ม อาทิ คา่ธรรมเนียมอุทยานแหง่ชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูค้า 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีต้องการ 

รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 
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การจองทัวร์และส ารองที่น่ัง 
1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนีแ้ละใบรับเงินของทา่น  
2. ช าระคา่ทวัร์ เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือวา่ได้ท าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคาร

ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใช้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตรุะหว่างการเดินทาง 
 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่ทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและข้อตกลงทัง้หมด
ทกุข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ในทกุกรณี 
 

 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วดัไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน า้บนรถตลอด

การเดินทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอร์มนีใ้ห้ทกุทา่น  เม่ือทา่นกรอกแล้วกรุณาสง่คืน

ให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกให้วนัละ 1 ขวด    
6. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
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