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ก ำหนดวนัเดินทำง 
มกรำคม64 : 09, 16, 23, 30 กมุภำพนัธ์64 : 06, 13, 20, 27 

เหน่ือยนัก พกั ภูผาม่าน 1 คืน 2 วนั 

 “ อุทยานขุนเขา ฝูงค้างคาวนับล้าน ชุมชมคุณธรรมต้นแบบ “ 
วนัเสำร์   กรุงเทพฯ – จ.ขอนแก่น – อุทยำนแห่งชำตภูิผำม่ำน – กจิกรรมเดนิป่ำ  – พกัภูผำม่ำน 1 คืน 
04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วภิาวดี) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
04.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัขอนแก่น โดยรถตูป้รับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 7 ชัว่โมง) 

พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ำ้ด่ืมบนรถ 
 
 
 
 
 
 

ภูผำม่ำน ดินแดนอำรยธรรมทีห่ลำกหลำยทรงคุณค่ำและน่ำสัมผสั 
อทุยำนแห่งชำติภูผำม่ำน แหล่งธรรมชาติสวย บนเทือกเขาสูงชนัสลบัซอ้นกนัเป็นแนวยาว มีส่วนของหนา้ผาตดัตรงด่ิง
ลงมาเป็นร้ิวๆ คลา้ยกบัผา้ม่านผนืขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 200-1,000 เมตร และสภาพป่ายงัคงสมบูรณ์ ประกอบดว้ย
ป่าดิบเขา ป่าดิบแลง้ ป่าเบญจพรรณ และป่าเตง็รัง พรรณไมส้ าคญั ไดแ้ก่ ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เตง็ รัง 
พรรณไมพ้ื้นล่างท่ีข้ึนอยูห่นาแน่น ไดแ้ก่ หวา่นไพร ชนั ข่าป่า เพก็ หวาย กลว้ยไมป่้า หญา้คา แฝก ฯลฯ สัตวป่์าท่ีพบไดแ้ก่ 
เลียงผา หมูป่า เกง้ ลิง กระต่ายป่า น่ิมหรือล่ิน เม่น ตะกวด ไก่ป่า นกชนิดต่าง ๆ และแมลงกวา่ 200 ชนิด 

เทีย่ง อิ่มท้องก่อนเดินป่า! ด้วยเมนูชุดหมูกะทะ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

Cr Facebook อทุยานแหง่ชาติภผูามา่น 

Cr Facebook View-Phaman 
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บ่าย กจิกรรมเดินป่ำภูผำม่ำน เชิงอนุรักษใ์นเขตพื้นท่ีอุทยาน ศึกษาธรรมชาติ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยป่า และมีน ้าไหลผา่น  
นัง่พกัชมธรรมชาติ ก่อกองไฟ เล่นน ้า ทานอาหารป่า และช่วยกนัเก็บขยะออกจากพื้นท่ี  
**ระยะทาง ไป-กลบั 3 กิโลเมตร ประมาณ 2-3 ชัว่โมง** 
**บริการอาหารป่า (หมทูอด ข้าวเหนียว แจ่วบอง ไข่ต้ม) + น า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด** 
เตรียมตัวก่อนเดินป่ำ 
รองเท้ำผ้ำใบหรือรองเท้ำเดินป่ำ / ยำรักษำโรคประจ ำตัว / หมวก / ยำกนัยุง / ไฟฉำย 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางเขา้สู่พกั ณ ภูม่านแคมป์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 

 
Unseen! ดูฝูงอเีกยี (ค้ำงคำว) ยำมเยน็ ณ หอชมอเีกยี 
ชมฝงูคา้งคาวบินออกจากถ ้าเรียงรายกนัยาวนบัสิบกิโลเมตร นบัลา้นตวั ในช่วงเยน็ย  ่าของทุกวนั 

เยน็ รับประทำนอำหำรเย็น เมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ทีพ่กั 
จากนั้นอ าลาทุกท่านค ่าคืนน้ี.....นอนหลบัฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 

วนัอำทิตย์  ชมววิยำมเช้ำ – ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ณ วดัเฉลยีงทอง –แวะซ้ือของฝำก - กรุงเทพฯ 
06.00 น. ยิม้รับวนัใหม่ ชมววิทะเลหมอก บริเวณทีพ่กั 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่กั 
09.00 น. พร้อมเก็บสัมภาระ และคืนหอ้งพกั 
 
 
 
 
 
 
 Cr facebook ชุมชนคุณธรรมวัดเฉลียงทอง 
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10.00 น. เสน่ห์วถิีอสีำนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ณ วดัเฉลยีงทอง  
เทีย่วชมหมู่บ้ำนเซินเหนือ หมู่บ้ำนท่องเทีย่วโอทอปนวตัวถิี ต้นแบบทีไ่ด้รับรำงวลัชนะเลศิระดับประเทศ  
เสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมฯ ตน้แบบ วดัเฉลียงทอง ท่ีตั้งของวหิารหลวงปู่ลี พระเถระท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวอีสาน
เป็นพื้นท่ีท่ีมีทศันียภาพสวยงาม ขนุเขา มีถ ้าน ้าผดุ น ้าตกมากมาย พูดภาษาไทภูผาม่าน (ภาษาลาวเถิง) แต่งกายชุดไทภู 
ผูห้ญิงจะสวมใส่เส้ือสีดอกหมาก นุ่งผา้ซ่ินควบสีหมากสุก ผูช้ายนุ่งผา้โสร่ง ซ่ึงชาวบา้นทอใชเ้อง และเป็นอาชีพเสริมใน
ครัวเรือน อาหารพื้นถ่ินท่ีข้ึนช่ือคือ คัว่เน้ือ คัว่ปลา  
 กราบนมสัการรูปป้ันหลวงปู่ลี (อดีตเจา้อาวาส) ขอพรสมหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา 
 ตน้เฉลียงทอง มีอายกุวา่ 300 ปี รุกขมรดกของแผน่ดิน 
 เยีย่มชมภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั (เฮือนไทภู) อายกุวา่ร้อยปี 
 ชมสาธิตภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นช่างฝีมือดั้งเดิม (จกัสานตะกร้า) 
 ชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นอาหาร (คัว่เน้ือ คัว่ปลา) 
 ร่วมรับประทำนอำหำรเทีย่ง เมนูอำหำรพืน้บ้ำน (ส้มต ำสไตล์อีสำน, คั่วเน้ือหรือคั่วปลำ, ต้มย ำกระดูกหมูอ่อน, ซุป

หน่อไม้, ผกัสด, ข้ำวเหนียวหรือข้ำวสวย และน ำ้สมุนไพร)  
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 7 ชัว่โมง) 

  แวะซ้ือของฝำกก่อนกลบักรุงเทพฯ 
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, กระเป๋ากนัน ้า, ไฟฉายขนาดพกพา, อุปกรณ์กนัหนาว, หมวก, รองเทา้ผา้ใบ
หรือรองเทา้เดินป่า, ยาประจ าตวั, ยากนัยงุ 

 

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 
 ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรม 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 

 ค่ำคนดูแลและคนขับรถ 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 เพิม่ท่านละ 

3,999.- 1,000 
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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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กำรเตรียมพร้อมก่อนกำรเดนิป่ำ 
(หมำยเหตุ กจิกรรมนีไ้ม่เหมำะกบัคนทีม่ีปัญหำทำงโรคหัวใจ ข้อเข่ำ และผู้สูงอำยุ) 

 เตรียมร่างกายใหแ้ขง็แรง 
 เตรียมน ้าด่ืม ระหวา่งการเดินทาง 
 ควรสวมใส่รองเทา้ท่ีเหมาะส าหรับการเดินป่า (สวมใส่สบาย ไม่กดัเทา้ พื้นรองเทา้ควรเป็นยางน่ิมมีดอกหรือลวดลายท่ี

เกาะพื้นดินหรือหินไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อลดการล่ืนหกลม้) 

ข้อปฏิบัตใินกำรท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ ภำยในอุทยำนแห่งชำต ิ
 ปฏิบติัตนตามกฏระเบียบของทางอุทยานฯ ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 ไม่ส่งเสียงดงั รบกวนการด ารงชีวติของสัตวป่์า 
 ดูแลรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความงดงามตามธรรมชาติมากท่ีสุด 
 ไม่ขีดเขียนในท่่ีต่างๆ ท่ีสร้างความเสียหายใหก้บัทรัพยากรธรรมชาติ 
 ไม่ทิ้งขยะเร่ียราด กรุณาทิ้งขยะตามจุดถงัขยะท่ีเตรียมไว ้ (งดน าโฟมหรือถุงพลาสติกเขา้มาในเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ี

ป่าอนุรักษ)์ 
 ไม่ด่ืมสุรา ในเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
 ไม่เก็บพืช ดอกไม ้จบัสัตว ์และส่ิงต่างๆออกไปนอกอุทยาน 
 ไม่ใหอ้าหารสัตวป่์า 
 หา้มพกพาอาวธุ เขา้ภายในอุทยาน 
 ร่วมกนัสอดส่องดูแล หรือชกัชวนใหเ้พื่อนฝงู หรือเพื่อนร่วมทาง ช่วยกนัดูเลรักษาธรรมชาติ 

 

การเตรียมพร้อม 

และข้อปฏิบัติในการเดินป่า 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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