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🚩 พกัเขาค้อ สมัผสับรรยากาศสดุชิล 
🚩 พกัภทูบัเบิก  ย่างหมูกระทะชมดาว ยามเช้าดสูายหมอก 
🚩 พกัเชียงคาน สมัผสัวิถีชีวิตริมน ้าโขง  

ชมทุ่งดอกไม้แสนสวยและกงัหนัลมยกัษ์ท่ีเขาค้อ 
ชมความงดงามของ วดัผาซ่อนแก้ว 
พลาดไม่ได้กบั จดุเชค็อินใหม่ สกายวอลค์เชียงคาน 
ร่วมท าบุญตกับาตรข้าวเหนียว วฒันธรรมดัง้เดิมของชาวเชียงคาน 

 
 เดินทางโดยรถตู้ VIP   

พร้อมไกด ์ดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดทริป  
 

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2564 

เพชรบรูณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก 

เลย เชียงคาน ภูทอก 4วัน 3คืน 
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วนัแรก กรงุเทพฯ - เพชรบูรณ์ – จดุชมวิวไปรษณียเ์ขาค้อ-พระต าหนักเขาค้อ-อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ-ทุ่งกงัหนัลมเขา
ค้อ - ทุ่งดอกไม้เขาคอ้ 

05.00 น.  คณะพรอ้มกนัณจุดนัดพบ ** พร้อมบริการ S&P BOX SET จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท)ี แหล่งทีเ่ทีย่วทางธรรมชาต ิไม่ว่าจะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้
หรือชมสายหมอก เป็นเมืองที่เหมาะกบัการพกัผ่อนอย่างเงียบสงบ ที่จะท าให้คุณได้ใกล้ชดิธรรมชาติที่แท้จริง และยงั
สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงั จุดชมวิวไปรษณียเ์ขาค้อ ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งจุดชมทะเลหมอกทีส่วยงามมากๆอกีนึ่งจุด 
ตัง้อยู่รมิเสน้ทางสาย 2196 ซึง่หากในวนัทีอ่ากาศเป็นใจทุกท่านจะไดเ้หน็ทะเลหมอกสุดอลงักาลแบบ 180 องศา 

น าท่านแวะชม พระต าหนักเขาค้อ เป็นจุดสูงสุดของเขาคอ้ สูงกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 1 ,050 เมตร เมื่อยนื
อยู่บรเิวณพระต าหนักจะสามารถมองเหน็ววิทศันียภาพทีส่วยงามมาก 

น าท่านเยีย่มชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เน่ืองจากสมยัก่อนเขาคอ้ เคยไดช้ื่อว่าเป็นดนิแห่งคอมมวินิสต์ 
เป็นพืน้ทีส่แีดงทีคุ่กรุ่นไปดว้ยควนัไฟของการสูร้บจากผูท้ีม่แีนวคดิทางการเมอืงทีแ่ตกต่างกนั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั จุดชมวิวทุ่งกงัหนัลมเขาค้อ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม ้และกงัหนัลมยกัษ์

ใหญ่ที่ตัง้เรยีงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานลมจากกงัหนัลมขนาดใหญ่จ านวน 24 ต้น ที่
ระดบัความสูงจากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทศัน์ได้กว้างไกลไปถึงวดัผาซ่อนแก้ว ซึ่งอยู่ห่างออกไป
เกอืบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหเ้ราเขา้ไปเกบ็ภาพสวยๆ มจีุดชมววิสองจุดดว้ยกนัคอื จุดชมววิชา้งดอย 
และ จุดชมววิระเบยีงกงัหนัลม ทัง้ยงัมกีจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ล่น อย่างการนัง่รถล้อเลื่อน “ฟอร์มูล่ามง้” ไถลลงเนินมาเรื่อยๆ 
สรา้งความตื่นเต้นเรา้ใจเป็นทีสุ่ด หรอืจะนัง่ชงิชา้ชาวเขาสุดหวาดเสยีว มทีัง้ชงิชา้ไมห้มุนและแบบเชอืกเสน้เดยีว และชมิ
สตรอเบอรร์ีส่ดๆ จากไร่สตรอเบอรีบ่จี ีเป็นตน้  
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จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุ่งดอกไม้เขาค้อ แห่งไร่ GB ไร่ดอกไมเ้มอืงหนาวทีต่ัง้อยู่บรเิวณทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้นัน่เอง 

ตัง้อยู่ในส่วนหน้าของ “ทุ่งกงัหนัลม” ซึ่งภายในมทีุ่งดอกไมห้ลายแปลง ดอกเวอร์บน่ีาสมี่วงสดทีก่ าลงับานสะพรัง่ออกดอก
อย่างสวยงามในขณะนี้ ถอืเป็นอกีจุดหนึ่งทีพ่ลาดไม่ไดเ้หมาะแก่การเซลฟ่ีเป็นทีสุ่ด นอกจากดอกเวอร์บน่ีาแล้ว ยงัมดีอก
ผกัเสีย้นฝรัง่ และดอกไมต้ามฤดกูาลทีจ่ะผลดัปลยีนหมนุเวยีนกนัไปตลอดทัง้ปี **ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ**  

เยน็  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
ไดเ้วลาอนัสมควนน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

ท่ีพกั  อิมพีเรียล ภแูก้ว เขาค้อ หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง          PINO LATTE RESORT & CAFÉ  -วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว  - วดัป่าภทูบัเบิก - จดุชมวิวภทูบัเบิก 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงั PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทัง้คาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม 

โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดหูนาวทีน่ักท่องเทีย่วนิยมขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักท่องเทีย่วทีม่าพกัจะไดช้มววิ 
ทวิทศัน์ภูเขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รสีอร์ทบนเขาสูงใกล้เชงิผาซ่อนแก้วที่มวีวิสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุดขายส าคญั 
สามารถมองเหน็วดัพระธาตุผาซ่อนแก้วไดอ้ย่างชดัเจน บางวนัทีม่ฝีนตกยามเชา้จะมทีะเลหมอกเอ่อล้นขึน้มาเหมอืนฟอง
นมในกาแฟลาเต ้แถมมรีา้นกาแฟดไีซน์เท่ใหคุ้ณไดน้ัง่จบิกาแฟหอมๆ ไอศกรมี และเบเกอรีโ่ฮมเมด เคล้าบรรยากาศสวย 
ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้มพลาดเดด็ขาด **อสิระท่านเกบ็ภาพความประทบัใจ หรอืเลอืกซื้อครื่องดื่มและเบเกอรีไ่ดต้ามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสกัการะพระบรมสารรีกิธาตุที ่วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว พุทธสถานทีต่ัง้ตระหง่านโอบล้อมดว้ย
ขุนเขามากมายไดก้ลายเป็น “แลนด์มาร์ค” ของเขาคอ้ มคีวามวจิติรอลงัการจากการน ากระเบื้องส ีถ้วยชามเบญจรงค์ มุก 
ลูกปัด พลอย แกว้แหวน หนิส ีตลอดจนเซรามคิหลากสสีนั มาประดบัประดาตกแต่งเป็นลวดลายทีส่วยงาม ตัง้แต่เสา ผนัง 
พืน้ บนัได เมื่อยามตอ้งแสงแดดทัว่บรเิวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกบัวดับนสรวงสวรรค ์และมหาวหิารพระพุทธเจา้ ๕ 
พระองค ์พระพุทธรปูสขีาวซอ้นกนั 5 องค ์ใหญ่โตโอ่อ่า สถานทีส่ าคญัภายในวดั ไดแ้ก่ เจดยีพ์ระธาตุผาแกว้ บรเิวณใตฐ้าน
พระเจดยีใ์ชเ้ป็นทีเ่กบ็รวบรวมหลกัธรรมค าสอน ภาพปรศินาธรรม และเป็นทีเ่จรญิสตภิาวนาส าหรบัพุทธศาสนิกชนทัว่ไป  
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เท่ียง  น าท่านรบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้น าท่านไต่ระดบัความสงูขึน้สู่ ภทูบัเบิก ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหมู่บา้นมง้ทบัเบกิของชาวเขาเผ่ามง้ เป็นยอดเขา
ทีสู่งทีสุ่ดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ซึ่งมคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1 ,768 เมตร ชาวมง้ทีน่ี่มอีาชพีท าการเกษตรเป็น
หลกั พชืผกัทีม่กีารปลูกมากทีสุ่ดคอืกะหล ่าปล ีซึง่มกีารจดัสรรทีด่นิท ากนิส าหรบัการปลูกกะหล ่าปลหีลายพนัไร่บนยอดเขา
สูง ท าใหใ้นช่วงฤดูฝนมกีะหล ่าปลผีุดขึน้ละลานตาเตม็ภูเขา โดยในเฉพาะในช่วงเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม และช่วงเดอืน
ตุลาคม-พฤศจกิายน ของทุกปี ส่วนในช่วงหน้าหนาวจะมดีอกนางพญาเสอืโคร่งบานเตม็ภูทบัเบกิใหไ้ดถ้่ายรปูกนั 

จากนัน้น าไปยงัวดัทีส่งูทีสุ่ดในประเทศไทย วดัป่าภทูบัเบิก เป็นสถานปฏบิตัธิรรมสายธรรมยุตนิิกาย มเีน้ือที ่50 
ไร่เศษ บริเวณวดัจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ จึงท าให้บรรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และเป็นสถานที่ที่มี
ความส าคญั โดยเป็นสถานที่รบัน ้าฟ้ากลางหาวเพื่อน าขึ้นทูลเกล้าถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 9 
ภายในวดัม ี“พระมหาธาตุเจดยี์โพธปัิกขยิธรรม” ซึ่งเป็นเจดยี์เพชร 37 ยอด มขีนาดความสูง 80.90 เมตร เพื่อเป็นพุทธ
สถานและเป็นที่ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ ภายในแต่ละชัน้จะประดษิฐานพระประจ าวนัทัง้ 4 ทศิ ในส่วนองค์พระ
มหาธาตุเจดยี์จะประดบัดว้ยกระเบื้องโมเสค ทัง้ภายนอกและภายใน ซึ่งจะล้อมดว้ยก าแพงพญานาคเงนิ พญานาคทอง 9 
เศยีร โดยงบประมาณในการด าเนินงานในการก่อสรา้งมลูค่า 250 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบนัยงัคงเหลอืงบประมาณ 50 ลา้นบาท 
ที่จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ และจดัประกอบพธิอีญัเชญิพระอฐัธิาตุพระอคัรสาวก 36 พระองค์ บรรจุในผอบทองค าที่มขีนาด
ความสงู 33 ซม. พรอ้มฉตัรทองค ามขีนาดความสงู 536 ซม. น าขึน้ประดษิฐาน ณ ยอดเลก็พระมหาธาตุเจดยี ์36 ยอด 
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น าท่านแวะถ่ายภาพที่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน ้าทะเล สูงที่สุดในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders และชมววิแปลงกะหล ่าปลทีี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มวีวิทวิเขาน้อย
ใหญ่โอบลอ้มกบัป่าไมพ้ชืพรรณเขยีวขจ ีและสภาพอากาศทีเ่ยน็สบาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ท่ีพกั เมนู ชุดหมูกระทะ 
พกัท่ี ไร่รุ่งอรณุ ภทูบัเบิก หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม           เพชรบูรณ์ - เลย -พระธาตุศรีสองรกั - วดัเนรมิตวิปัสสนา - วดัศรีคณุเมือง -สกายวอรค์เชียงคาน 
                         - ถนนคนเดินเชียงคาน 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ เลย ตามเสน้ทางทีล่ดัเลาะไปตามไหล่เขา น าท่านสกัการะ พระธาตุศรีสองรกั ศลิปกรรมแบบ
ลา้นชา้งทีค่ลา้ยกบัองคพ์ระธาตุพนม เป็นพระธาตุทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นสกัขพียานแห่งไมตร ีในการช่วยเหลอืกนั ระหว่างกรุง
ศรอียุธยาและกรุงศรสีตันาคนหุต (กรุณางดแต่งกายสแีดง ขึ้นสกัการะองคพ์ระธาตุศรสีองรกั)  

น าท่านชมพระธาตุศรีสองรกั เป็นโบราณสถานที่ส าคญัของจงัหวดัเลย และถือเป็นสญัลกัษณ์และตราประจ า
จงัหวดั ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอด่านซ้าย รมิฝัง่แม่น ้าหมนั หรอืห่างจากตวัจงัหวดั 83 กโิลเมตร อยู่ในบรเิวณวดัพระธาตุศรสีองรกั 
เป็นวดัทีไ่ม่มพีระภกิษุพ านักอยู่สรา้งขึน้ในแผ่นดนิของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิผ์ูค้รอบครองกรุงศรอียุธยาแห่งอาณาจกัร
สยามสมยันัน้  และพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชผูค้รองกรุงศรสีตันาคนหุต (เวยีงจนัทร)์ แห่งอาราจกัรลา้นชา้งสมยันัน้  เพื่อเป็น
สกัขพียานในการท าสญัญาทางพระราชไมตร ี และเป็นด่านกัน้เขตแดนของสองพระนครใสสมยัโน้น  ทัง้นี้เนื่องจากใน
ระหว่างที่กษัตรยิ์ทัง้สองพระองค์ครองราชสมบตัิ  ตรงกบัสมยัที่พม่าเรอืงอ านาจ  เพราะพม่ามกีษัตรยิ์ทีเ่ขม้แขง็ในการ
สงครามปกครองคอื  พระเจา้ตะเบง็ชเวตี ้ และพระบุเรงนองไดย้กทพัมารุกรานกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรสีตันาคนหุตหลาย
คราว  สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดกิบัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช จงึท าไมตรกีนั  เพื่อร่วมกนัต่อสูก้บัพม่าและเพื่อเป็นทีร่ะลกึใน
การท าไมตรกีนัครัง้นี้  ได้ทรงร่วมกนัสร้างพระเจดยี์ขึน้เป็นสกัขพียานจงึได้ขึน้ชื่อว่า “ พระธาตุศรสีองรกั ” ตามต านาน
กล่าวไวว้่าไดส้รา้งขึน้  ณ  ทีก่ึง่กลางระหว่างแม่น ้าโขงกบัแม่น ้าน่านบนโคกไมต้ดิกนั  เริม่สรา้งแต่ พ.ศ. ๒๑๐๓  และเสรจ็
เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๖ 
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น าท่านชม วัดเนรมิตวิปัสนา วัดตัง้อยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย 
สถาปัตยกรรมภายในวดัก่อสรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลงั พระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม เมื่อเขา้มาในพระ
อุโบสถจะพบกบัความงดงามของพระประธานปางมารวชิยั พระพุทธชนิราชจ าลอง ใหทุ้กท่านไดส้กัการะขอพรเพื่อความ
เป็นสริมิงคล และชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระวหิารทีส่วยงาม มลีวดลายอ่อนชอ้ยดว้ยศลิปะของช่างเขยีนชาว ด่าน
ซา้ย ซึง่ใชเ้วลาวาดนานถงึ 8 ปี เป็นภาพเกีย่วกบัพุทธประวตั ิภาพพระเวสสนัดรชาดกและภาพทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม วดัศรีคุณเมือง หรอื วดัใหญ่ เป็นวดัเก่าแก่ทีอ่ยู่คู่บ้านคู่เมอืงเชยีงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวดัมี

พระประธานในพระอุโบสถวดัศรคีุณเมอืงเป็นพระพทุธปฏมิาประทบัขดัสมาธริาบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี ในวดัเป็นก าแพง
แกว้ลอ้มรอบตวัพระอุโบสถ วดัน้ีถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมงานศลิปะทัง้แบบลา้นนาและลา้นชา้งซึง่เหน็ไดจ้ากโบสถ์ ที่
มหีลงัคาลดหลัน่อย่างศลิปะล้านนา ศลิปวถัตุทีส่ าคญัมหีลายชิ้นเช่นพระพุทธรูปไมจ้ าหลกัลงรกัปิดทองปางประทานอภยั
แบบลา้นชา้ง พระพุทธรปูดงักล่าวจะมพีระเกศาเป็นปุ่ มแหลมเลก็ พระกรรณค่อนขา้งแหลมและยาว สนันิษฐานว่ามอีายุใน
ราวพุทธศตวรรษที ่24-25 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านออกเดนิทางไปสู่ จุดชมวิวพระใหญ่ภคูกง้ิว เพื่อกราบสกัการะ พระใหญ่ภูคกงิว้ หรอื พระพุทธนวมนิท
รมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ์ ประดษิฐานอยู่ทีภู่ฟ้า บา้นท่าดหีม ีเป็นทีส่กัการะบูชาของชาวเชยีงคาน  
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และยงัมแีหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ทีม่าพรอ้มความสูงและความเสยีว สกายวอลค์เชียงคาน เดนิชมววิบนสะพานกระจกใส
ยาว 100 เมตร สงูจากพืน้ดนิเทยีบเท่าตกึ 30 ชัน้ เป็นจุดชมววิสวยๆ จากมุมสูงทีส่ามารถมองเหน็ววิฝัง่ ไทย-ลาว ไดแ้บบ
พาโนราม่า และเป็นบรเิวณทีม่แีม่น ้าเหอืงและแม่น ้าโขงไหลมาบรรจบกนั 

เดนิทางสู่ เชียงคาน เมอืงเลก็ๆ น่ารกั
รมิโขง ชายขอบจงัหวดัเลย ชุมชนทีเ่ตม็ไปดว้ย
รอยยิ้ม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์  น า
ท่านเดนิเล่นช้อปป้ิงที่ ถนนคนเดินเชียงคาน 
ชมบรรยากาศของเมอืงเชยีงคานยามเยน็ ถนน
ชายโขงแห่งนี้จะกลายเป็นถนนคนเดนิทีค่ราคร ่า
ไปดว้ยนักท่องเทีย่วทีม่าเดนิทอดน่องชมบา้นไม้
เก่าแก่ เดนิถ่ายรปูท่ามกลางบรรยากาศคลาสสคิ
ของบ้านไม้เก่าสองฝัง่ถนนชายโขง ซึ่งยังคง
ความเป็นเอกลกัษณ์ไว ้บางหลงัเป็นรา้นอาหาร 
ร้านกาแฟ บางหลงัก็พฒันาเป็นโฮมสเตย์หรอืเกสต์เฮาส์ บ้างก็เป็นร้านขายของที่ระลึก มสีนิค้าและอาหารพื้นเมอืงให้
นักท่องเทีย่วชมิชอ้ปไมม่เีบื่อ กจิกรรมอกีอย่างหนึ่งกค็อืการขีจ่กัรยานเลาะรมิฝัง่โขง ดวูวิทวิทศัน์สวยๆ สมัผสัอากาศสดชืน่ 
และวถิชีวีติผูค้นทีน่่ารกั ส่วนในตอนเชา้จะมกีารตกับาตรขา้วเหนียว ซึง่เป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมาชา้นาน 

** เพือ่ความเพลิดเพลินในการท่องเทีย่ว ให้ท่านอิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ** 
พกัท่ี โรงแรมศรีเชียงคาน  หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ี           ตกับาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภคูกง้ิว - แวะซื้อของฝาก -  กรงุเทพฯ 

 
05.00 น. ตื่นรบัอรุณยามเชา้ทีส่ดใส น าท่านเดนิทางสู่ถนนชายโขงเพื่อร่วมท าบุญ ตกับาตรข้าวเหนียว ยามเชา้ทีเ่ป็นวฒันธรรม

ดัง้เดมิของชาวเชยีงคานบรเิวณ ณ หน้าวดัท่าคก ในทุกๆ เช้าตัง้แต่เวลาตหีา้เป็นต้นไป พระสงฆ์จะเดนิออกบณิฑบาต 
ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียว และอาหารมาใส่บาตร ซึง่นักท่องเทีย่วกส็ามารถร่วมตกับาตรขา้วเหนียวดว้ยกนัได ้ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางไปยงั ภทูอก จุดชมววิทะเลหมอกทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่ว ทีม่าเทีย่วเชยีงคาน 
มลีกัษณะเป็นภูเขาสงู ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขง บนยอดภูเป็นทีต่ัง้ของสถานีโทรคมนาคมเชยีงคาน และเป็นจุดชมววิทวิทวิทศัน์ที่
สวยงาม ของอ าเภอเชยีงคาน และล าน ้าโขงไดโ้ดยรอบ  ตัง้อยู่บนถนนสายเดยีวกนักบัแก่งคุดคูซ้ึง่ห่างจาก ตวัอ าเภอ เชยีง
คานประมาณ 3 กโิลเมตร ใครทีไ่ดแ้วะมาเทีย่วเชยีงคาน ไม่ควรพลาดการไปชมทะเลหมอกในยามเช้าทีน่ี่  นอกจากนี้ภู
ทอกยงัเป็นจุดชมววิชมความงามของแม่น ้าโขง เมอืงสานะคาม และแก่งคุดคูไ้ดอ้ย่างชดัเจน ส่วนทะเลหมอกนัน้จะเจอมาก
น้อยหรอือาจจะไม่เจอเลย ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

13.00 น.  หลงัรบัประทานอาหารน าท่านออกเดนิทางจาก เชียงคาน  
เดนิทางถงึ กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร  
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาทา่นละ พกัเดีย่วเพิม่ 

7 – 10 มกราคม 2564 8,999 2,000 

11 – 14 มกราคม 2564 7,999 2,000 

14 – 17 มกราคม 2564 7,999 2,000 

18 – 21 มกราคม 2564 7,999 2,000 

21 – 24 มกราคม 2564 7,999 2,000 

25 – 28 มกราคม 2564 7,999 2,000 

1 – 4 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 

4 – 7 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 

8 – 11 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 

11 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 

18 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 

1 – 4 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

4 – 7 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

8 – 11 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

11 – 14 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

15 – 18 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

18 – 21 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

22 – 25 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

25 – 28 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

29 มนีาคม – 1 เมษายน 2564 7,999 2,000 
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การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 6 - 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
** ในกรณีทีลู่กค้าเดินทางไมถึ่ง 6 ท่าน และประสงคที์จ่ะเดินทาง ลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพิม่เติม  

กรณุาติดต่อสอบถามเจา้หน้าทีอี่กครัง้ ** 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคญั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพกั 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) 
 ค่าไกดน์ าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยว ท่านละ 400 บาท  
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดินทางต้องช าระมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวน 3,000 / ท่าน  พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส ารองที่นั่ง 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีผูเ้ดินทางไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบ

ภายในก าหนด ให้ถือว่าผูเ้ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทั

ไม่รับยกเลิกผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคืนเงินมีเง่ือนไขดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์เตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกไปแลว้ 
ค่าท่ีพกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้น  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% ของค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระแลว้ โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกไปแลว้ ค่าท่ีพกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้น  

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 0 - 14 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา 

ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ
ของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
 
 


