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เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทุ่งกงัหนัลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วดัพระธาตผุาซ่อนแก้ว    

วนัท่ี 2 
ภทูบัเบกิ – พระธาตศุรีสองรัก – วดัเนรมติวปัิสสนา - Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดนิ
เชียงคาน 

   

วนัท่ี 3 ตกับาตรข้าวเหนียว-ภทูอก-แก่งคดุคู้-ร้านของฝากไร่ก านนัจลุ-กรุงเทพฯ    
 
 
 
 
 

ราคาเร่ิมต้น ท่านละ   4,899.- 

 

สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภทูบัเบกิ เลย เชียงคาน  
3 วัน 2 คืน  
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Day 

1 
 

 

กรุงเทพ 
- 

เพชรบูรณ์ 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทุ่งกังหนัลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตผุาซ่อนแก้ว 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าท่ี
คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าท่ีจะท า
การตรวจวดัอุณหภมิูของลกูค้าเพื่อคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ 

เช้า ออกเดินทางสู ่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ   
 น าทา่นชม ทุ่งกังหันลม  อีกหนึง่แลนด์มาร์คแหง่เขาค้อท่ีสวยงาม ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีหมู่บ้านเพชรด า จังหวดั

เพชรบูรณ์   เม่ือเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยงัเส้นทางท่องเท่ียวหลกับนเขาค้อ จะสามารถมองเห็น
ก าหนัลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้  เน่ืองจากจุดท่ีตัง้ของโครงการทุ่งกังหนัลม อยู่บนเนินเขาสงู บนระดับ
ความสงูกวา่น า้ทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหงา่นบนท่ีราบยอดเขาเนือ้ท่ี 350 ไร่ จึงสามารถมองเห็น
วิวทิวทศัน์ได้กว้างไกล (ราคาทวัร์ไม่รวมคา่รถรางหากทา่นต้องการนัง่) น าทา่นสู ่จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ 
ตัง้อยูบ่ริเวณทุง่กงัหนัลมเขาค้อ และไร่ GB เป็นจุดชมวิวท่ีมีหุ่นฟางคิงคองยกัษ์ขนาดใหญ่ ทางเดินลอย
ฟา้ไปยงัลานระเบียงชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวของเขาค้อได้แบบพาโนราม่า นอกจากนีภ้ายในพืน้ท่ีของ
จุดชมวิวยงัมีมุมถ่ายภาพท่ีน่ารักมากมาย ทัง้แปลชิงช้า รูปปัน้ยอดมนุษย์ต่าง และมุมของดอกไม้เมือง
หนาวและดอกหญ้าพริว้ไหวรวมทัง้ ร้านกาแฟ คอยให้บริการนกัทอ่งเท่ียวอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่1) ณ ร้านอาหาร 
 จากนัน้น าท่านแวะเช็คอินท่ีร้าน Pino Latte ร้านกาแฟขึน้ช่ือของเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นทัง้จุดชมวิวและ

ร้านอาหารให้ทา่นได้สมัผสัวิวบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนราม่าของเขาค้อ 
 น าทา่นเดินทางตอ่สู ่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในบรรยากาศยามเย็นบนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึน้ช่ือว่า

เป็นวดัท่ีมีความสวยงามวิจิตรตระการตา เน่ืองจากน าศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากบัการก่อสร้างในเชิง
พระพุทธศาสนา และมีท่ีตัง้อยู่บนเชิงเขาสูง ท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้ 360 องศา 
กลายเป็นความสวยงามท่ีรวมเข้าไว้ด้วยกนัทัง้ในทางธรรม และในทางธรรมชาติ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที่2) ณ ร้านอาหาร 

ที่พัก เข้าท่ีพกั ณัฐติรัตน์แกรนด์โฮเต็ล หรือเทียบเทา่ ให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

Day 

2 
 

 

เพชรบูรณ์ 
- 

เลย 
 

วันที่ 2 
ภูทบัเบกิ – จุดชมวิวภูทบัเบกิ - พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมติวิปัสสนา - Sky Walk 
เชียงคาน – ถนนคนเดนิเชียงคาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยงั “ภูทับเบิก”หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ท่ีซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ชมวิถีชีวิต
เกษตรกรรมบนภสูงู ต่ืนตาต่ืนใจกับแปลงปลูกกะหล ่าปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่ สุดในโลก เดินชม
แปลงปลกูกระหล า่ปล ีและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ  จากนัน้น าทา่นสู่ จุดชมวิวภทูับเบิก บริเเวณจุด
ชมวิวสูงสุดซึ่งเป็นหอวัดอุณหภูมิท่ีมีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน า้ทะเล” สงูท่ีสุดในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

  

 

 

 

 

 

 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่4) ณ ร้านอาหาร 
 น าทา่นเดินทางไปยงัดา่ยซ้าย น าทา่นเข้าชมพระธาตุศรีสองรัก พระธาตศุรีสองรัก เป็นโบราณสถานท่ี

ส าคญัของจงัหวดัเลย และถือเป็นสญัลกัษณ์และตราประจ าจงัหวดั ตัง้อยูท่ี่อ าเภอด่านซ้าย ริมฝ่ังแม่น า้
หมนั มีรูปทรงลกัษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆงัทรง 
บวัเหลี่ยม คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวง (เวียงจันทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง (แขวงค าม่วน) พระ
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ธาตศุรีสองรัก สร้างขึน้ถวายเป็นอุเทสกิเจดีย์ (หมายถึงเจดีย์สร้างขึน้เพื่อพระศาสนา) สร้างขึน้สมัยกรุง
ศรีอยธุยา พระธาตศุรีสองรักสร้างขึน้เพื่อเป็นสกัขีพยานในการช่วยเหลอืกันต่อสูก่ับพม่า ระหว่างกรุงศรี
อยธุยา (สมยัพระมหาจกัรพรรดิ) และกรุงศรีสตันาคนหตุ (เวียงจนัทน์) สมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
**ไม่แนะน าให้สวมเสือ้ผ้าท่ีมีสแีดงทัง้ข้างในและข้างนอก**   
จากนัน้เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย น าท่านนมัสการพระพุทธชินราชจ าลอง ชมความ
สงา่งามของวิหารท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเข้าชม Sky Walk เชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวดัเลย ท่ีสงูกว่าระดบัแม่น า้
โขง 80 เมตร ให้ทา่นได้ชมทศันีย์ภาพของล าน า้โขง 

 น าทา่นเดินทางต่อสู ่ถนนคนเดินเชียงคาน หรือเรียกกันติดปากว่าถนนชายโขง เน่ืองจากเป็นถนนท่ี
เลียบกับแม่น า้โขงให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมเก่า บ้านไม้เก่าท่ีเป็นเสน่ห์ของเชียงคาน อิสระให้ท่าน
เลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 

เย็น อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก เข้าท่ีพกั พริมมาลิณ หรือเทียบเทา่  

หมายเหต ุท่ีพกัท้องถ่ินไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้ 
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Day 

3 
 

 

เลย 
- 

กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู้-ร้านของฝากไร่ก านันจุล-กรุงเทพฯ 
05.30 น. น าท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า 

นกัทอ่งเท่ียวจะมานัง่รอใสบ่าตร ข้าวเหนียวนึง่ร้อนๆ เป็นประเพณีท่ีสบืทอดกนัมายาวนานของวิถีชีวิตท่ี
สงบ เรียบงา่ย และ สมัผสัวิถีชีวิตคนเชียงคานท่ี ตลาดเช้าเชียงคาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่5) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเข้าชมทะเลหมอก จุดชมวิวภทูอก ตัง้อยูอ่ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย วิวทะเลหมอกขาวโพลน

ตดักับแสงสีส้มของพระอาทิตย์ นอกจากวิวของทะเลหมอกแล้วยังเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นวิว 360 
องศา แบบพาโนราม่าของเมืองเชียงคานได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นแก่งคุดคู้และล าน า้โขง ด้วยภูแห่งนีมี้
ลกัษณะเป็นภูเขาสงู ท าให้ทศันียภาพโดยรอบบริเวณภูสวยบริบูรณ์ด้วยธรรมชาติสร้างสรรค์ ในช่วง
เวลาการชมทะเลหมอก คือในช่วงปลายฝนถึงฤดหูนาว ท่ีให้คณุได้สมัผสัอากาศหนาวได้อีกด้วย 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้  แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางล าน า้โขง ประกอบด้วยหินก้อน
ใหญ่ ๆ เป็นจ านวนมาก ตวัแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝ่ังแม่น า้โขง มีกระแสน า้ไหลผ่าน ไปเพียงช่อง
แคบ ๆ ใกล้ฝ่ังทะเลไทย ซึ่งกระแสน า้เช่ียวกราก เวลาท่ีเหมาะสมคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน
พฤษภาคม ซึง่เป็นเวลาท่ีน า้แห้ง สามารถมองเห็นเกาะแก่งตา่ง ๆ ชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่6) ณ ร้านอาหาร 
 น าทา่นแวะซือ้สนิค้าออร์แกนิค ณ ร้านไร่ก านันจุล สาขา 2 มีสินค้าให้เลือกซือ้มากมายอาทิ ปลาส้ม 
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น า้มัลเบอร์ร่ี กุนเชียง ข้าวเกรียบปลารสชาติต่างๆ ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลไม้ น า้พริกประเภทต่างๆ 

อาหารส าเร็จรูป ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 

14.00 น. น าทกุทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  

18.00 น. กลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเดก็) พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 

26-28 ก.พ. 64 (หยุดมาฆะบูชา) 4,899.- 2,000.- / ท่าน 

13-15 มี.ค. 64 4,899.- 2,000.- / ท่าน 

20-22 มี.ค. 64 4,899.- 2,000.- / ท่าน 

03-05 เม.ย.64 (หยุดจักรี) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

10-12 เม.ย.64 (หยุดสงกรานต์) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

12-14 เม.ย.64 (หยุดสงกรานต์) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

13-15 เม.ย.64 (หยุดสงกรานต์) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

30เม.ย.64-02 พ.ค.64 (หยุดแรงงาน) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

08-10 พ.ค.64 (หยุดพืชมงคล) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

03-05 ม.ิย.64 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

25-27 ม.ิย.64 4,899.- 2,000.- / ท่าน 

24-26 ก.ค.64 (หยุดยาว)  4,999.- 2,000.- / ท่าน 

25-27 ก.ค.64 (หยุดยาว) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

26-28 ก.ค.64 (หยุดยาว) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 
 

หมายเหต ุ: ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จดัท่ีนัง่บนรถเท่านัน้ 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้าน

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหน้าก่อนเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วม

คณะไม่ถึง 8 ทา่น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้า 
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5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน

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

อัตราค่าบริการทัวร์นีร้วม 
1. รถตู้ปรับอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  
2. คา่ท่ีพกั 2 คืน ตามรายการหรือเทียบเทา่ เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลอาจจะปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
3. คา่อาหาร 6 มือ้ตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว (ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์เฉพาะผู้ เดินทางสญัชาติไทย 
5. คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
6. พาหนะท้องถ่ิน(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
7. คนขบัรถ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 

2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 

1. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใช้จ่ายท่ีมีการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้ เดินทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวเพิ่มเติม กรณีท่ีเป็นผู้ เดินทางสญัชาติอ่ืน อาทิ คา่ธรรมเนียมอุทยานแหง่ชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีต้องการ 

รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 
6. คา่ประกนัสขุภาพ คา่ประกนัชีวิตสว่นตวั หรือคา่ประกนัภยัธรรมชาติ 

 
การจองทัวร์และส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนีแ้ละใบรับเงินของทา่น  
2. ช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวนเพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือวา่ได้ท าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า

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

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทาง 
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การยกเลิกการเดินทาง 

1. เม่ือท่านตกลงช าระค่าทวัร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลง
ทัง้หมดทกุข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ในทกุกรณี 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

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

ตลอดการเดินทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอร์มนีใ้ห้ทกุทา่น  เม่ือทา่นกรอกแล้วกรุณา

สง่คืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง-เคร่ืองด่ืม ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ   
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