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ก ำหนดวนัเดินทำง 
ธันวำคม63  

05, 12, 19, 26,  

มกรำคม64  

02, 09, 16, 23, 30 

กมุภำพนัธ์64  

06, 13, 20, 27 

 

เที่ยวเลย ไม่ต้องรอ…เมืองทะเลภูเขา สุดหนาวเมืองไทย 

เลย ภูทอก เชียงคาน 1 คืน 2 วนั 
วนัเสำร์   กรุงเทพฯ – จ.เลย – พระธำตุศรีสองรัก – สกำยวอร์คเชียงคำน – แก่งคุดคู้ –  
               ถนนคนเดนิเชียงคำน – พกัเชียงคำน 1 คืน 
03.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท วภิาวดีรังสิต) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
04.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเลย โดยรถตูป้รับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 7 ชัว่โมง) 

พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ำ้ด่ืมบนรถ  
 
 
 
 
 
 

11.00 น. ต ำนำนพระธำตุศรีสองรัก สักขีพยำนของมิตรภำพ ไทย-ลำว  
ปูชนียสถานท่ีส าคญัท่ีสุดของ จ.เลย  และเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัเลย เป็นพระธาตุแห่ง “สัจจะและไมตรี” 
สร้างข้ึนเพื่อเป็นสักขีพยานถึงความเป็นมิตรไมตรีระหวา่งอาณาจกัรสยามและอาณาจกัรลา้นชา้งในสมยัอดีต  องคพ์ระธาตุ
เป็นเจดียก่์อดว้ยอิฐถือปูน รูปทรงคลา้ยพระธาตุพนม  
“พระธำตุศรีสองรัก” เป็นปูชนียสถานท่ีเช่ือกนัวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก ผูท่ี้เคารพนบัถือมาบนบานศาลกล่าวส่ิงใดก็จะ
บรรลุตามความประสงคทุ์กประการ หรือหากน าดินธาตุจากองคพ์ระธาตุเจดียไ์ปบูชาแลว้ จะแคลว้คลาดจากภยัอนัตราย
ต่างๆ ได ้
ส่ิงต้องห้ำมเกีย่วกบัพระธำตุศรีสองรัก กคื็อ ห้ำมมีสีแดง ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งกำยด้วยชุดสีแดง กำรน ำส่ิงของหรือดอกไม้สี
แดงขึน้บูชำ เพรำะองค์พระธำตุสร้ำงขึน้เพ่ือสัจจะและไมตรี สีแดงถือเป็นสัญลกัษณ์ของเลือดและควำมรุนแรง 

เท่ียง รับประทำนอำหำรเที่ยง เมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 

Cr facebook: TAT Loei Office 
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บ่าย แลนด์มำร์คใหม่ ริมแม่น ำ้โขงแห่งเมืองเลย ณ สกำยวอล์คเชียงคำน หรือ สกำยวอล์ค ภูคกงิว้ 

สัมผสับรรยากาศอนัต่ืนเตน้บนสกายวอร์ค ท่ีมีพื้นทางเดินเป็นกระจกใส ตั้งอยูบ่ริเวณพระใหญ่ภูคกง้ิว ซ่ึงเป็นแผน่ดินจุด
แรกของภาคอีสานท่ีแม่น ้าโขงไหลผา่น บนสกายวอลค์สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์แม่น ้าเหือง และแม่น ้าโขงท่ีกั้นชายแดน
ไทย-ลาว ในบรรยากาศอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
นอกจากน้ีผูม้าท่ีน่ียงัสามารถกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกง้ิว พระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อดว้ยไฟเบอร์ผสมเรซ่ิน
ทอง สูงกวา่ 19 เมตร ซ่ึงเป็นอีกหน่ีงสัญลกัษณ์ของแลนด์มาร์คใหม่แห่งน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
ด่ืมด ่ำธรรมชำติริมฝ่ังโขง เที่ยวแก่งคุดคู้  
ชมววิความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเยน็ ดว้ยววิทิวทศัน์ของแม่น ้าโขงท่ีกวา้งขวางไกลสุดลูก
หูลูกตา ขนานไปสองฝ่ังทั้งไทยและลาว ในช่วงเวลาท่ีน ้าลดจะเห็นเกาะแก่งต่างๆ ข้ึนมา โดยจะเห็น ภูควายเงิน ตั้งเด่นเป็น
ฉากหลงัอยูฝ่ั่งตรงขา้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://i-san.tourismthailand.org/ 

Cr: http://i-san.tourismthailand.org/ 
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หลงเสน่ห์เมืองเลย ณ ถนนคนเดินเชียงคำน (ถนนชำยโขง)  
จากนั้นน าท่านเช็คอินเขา้สู่ที่พกัสไตล์เกสต์เฮ้ำส์ ชิคๆคูลๆ ในถนนคนเดินเชียงคำน และใหท้่านเก็บสัมภาระ 
จากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่นชมวถีิชีวติของชุมชนเชียงคาน ร้านคา้เก๋ๆ อาคารบา้นเรือนอนัแสนคลาสสิค ในบรรยากาศอนั
แสนอบอุ่น ของชาวบา้นท่ีมีน ้าใจและเป็นมิตร ถ่ายรูปหลากหลายกบัมุมชิคๆ ล้ิมลองอาหารอร่อยๆ ท่ีมาแลว้ตอ้งลอง อยา่ง 
กุง้แม่น ้าโขงเสียบไม ้ปูนายา่ง ดกัแดท้อด เป็นตน้  

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดิน เชียงคาน 
จากนั้นอ าลาทุกท่านค ่าคืนน้ี.....นอนหลบัฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 

วนัอำทิตย์   จุดชมววิภูทอก – หมู่บ้ำนวฒันธรรมไทด ำ – แวะซ้ือของฝำก - กรุงเทพฯ 
05.30 น. ตกับาตรขา้วเหนียวท่ีถนนชายโขง ประเพณีของชาวเมืองเชียงคาน (รวมชุดตกับาตร) 

Trick: การใส่บาตรข้าวเหนียวจะต้องหยิบข้าวเหนียวขึน้มา เป็นก้อนเลก็ๆ ไม่ต้องป้ัน ใส่ลงไปในบาตร การใส่บาตรข้าว
เหนียว ชาวเชียงคานจะไม่นิยมใส่อาหารใดๆ และชาวเชียงคานจะไม่น าเงินใส่บาตรพระโดยเดด็ขาด อีก 1 อย่าง อย่าลืม
แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
06.30 น. ชมววิทะเลหมอกล ำน ำ้โขง ณ จุดชมววิภูทอก (รวมค่าบริการรถกระบะข้ึนไปบนยอดภู) 

ฟินน์กบัทะเลหมอกยามเชา้ของภูทอก ซ่ึงมีลกัษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยูริ่มแม่น ้าโขง บนยอดภูเป็นท่ีตั้งของสถานี
โทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชมววิทิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ของอ าเภอเชียงคาน และล าน ้าโขงไดโ้ดยรอบ  
และรับประทำนอำหำรเช้ำ สไตล์วถิีชำวบ้ำนสูตรโบรำณ บริกำรเมนูโจ๊ก ไข่ลวก ชำ หรือกำแฟ 

08.30 น. พร้อมเก็บสัมภาระ และคืนหอ้งพกั 
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09.00 น. เที่ยวหมู่บ้ำนวฒันธรรม 100 ปี ณ หมู่บ้ำนวฒันธรรมไทด ำ หมู่บ้ำนไทด ำเพยีงแห่งเดียวในภำคอสีำน  

หมู่บา้นเล็กๆท่ีซ่อนตวัอยูใ่นอ าเภอเชียงคาน เยีย่มชมวถีิชีวติและสภาพบา้นเรือนของชาวไทด าท่ี สร้างมากวา่ร้อยปี ยงัคง
สืบสาน ส่งต่อประเพณีวฒันธรรมท่ีใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้วถีิชีวติชาวไทด า 
ปัจจุบนัยงัมีการอนุรักษว์ฒันธรรมไทด า มีบา้นท่ีสร้างข้ึนตามแบบเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของชาวไทด า รวมทั้งเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
ในชีวติประจ าวนั 

  พเิศษ!  
 ใส่ชุดพื้นเมืองของชาวไทด า พร้อมท ากิจกรรมภายในหมู่บา้น 
 เรียนรู้ความเป็นอยูข่องชาวไทด า ภาษา การแต่งกาย การละเล่น อาหารการกิน วถีิชีวิตของชาวไทด า รวมถึงกลุ่มทอผา้ 
 พื้นเมือง ของชาวบา้น โดยสามารถชมการทอผา้ และเลือกซ้ือสินคา้เป็นของฝากได ้
 นัง่รถอีแตก๊ชมรอบ ๆ หมู่บา้น จะใชเ้วลาประมาณ 45-60 นาที  
 ล้ิมลอง "ป๊าบขา้วไทด า" (เมนูอาหารไทด า) แกงหน่อไมส้้มใส่ไก่, แจ่วตาแดง+ผกัลวก, ปลานิลทอด, ส้มต า, ขา้ว

เหนียว หรือขา้วสวย และผลไม ้(เมนูอาจมีการปรับเปล่ียน) 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 08.30 ชัว่โมง) 

 แวะซ้ือของฝำกก่อนกลบักรุงเทพฯ 
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัหนาว, หมวก, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
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อตัราค่าบริการ เดนิทางทุกวนัเสาร์ ธ.ค. 63 – ก.พ. 64 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม    
 ค่ารถตูป้รับอากาศ พร้อมคนขบั และคนดูแล  

ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
 ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่า

รักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่
คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 

 ค่ำทปิมัคคุเทศน์และคนขับรถ คนละ 200 บำท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% 

 
วธีิกำรจอง 
 กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/

อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
 เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
 ช ำระค่ำทวัร์เต็มจ ำนวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือ
วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

 
กำรยกเลกิกำรเดินทำง  
แพคเกจราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 
 
 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มรีาคาเด็ก  พกัเดี่ยว เพิม่ 

3,599.- 1,800 
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หมำยเหตุ  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

 การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และ
ผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ   
 สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือ

ทางออ้ม  
 พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผู ้

จดัก ากบั  
 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ 
เป็นตน้    

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการ
ยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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