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ราคาเร ิม่ตน้  4,999.- 

 

สมัผสัลมหนาวทีเ่ขาคอ้  
ภทูบัเบกิ เลย เชยีงคาน 3 วนั 2 คนื  
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทุง่กงัหนัลม – ไร ่GB – Pino Latte Café –วัด
พระธาตผุาซอ่นแกว้ 

   

วนัที ่2 ภทูบัเบกิ – พระธาตศุรสีองรกั – วัดเนรมติวปัิสสนา - Sky 
Walk เชยีงคาน – ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

   

วนัที ่3 ตกับาตรขา้วเหนยีว-ภทูอก-แกง่คดุคู-้รา้นของฝากไรก่ านัน
จลุ-กรงุเทพฯ 

   

 

Day 
1 

 

 

กรงุเทพ 
- 

เพชรบรูณ ์
 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-ทุง่กงัหนัลม-ไร ่GB-Pino Latte Café-วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภเิษก แยกรัชดา-
ลาดพรา้ว) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอุณหภูมิ
ของลกูคา้เพือ่คดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร 

เชา้ ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยรถตูป้รับอากาศ   
 น าทา่นชม ทุง่กงัหนัลม  อกีหนึง่แลนดม์ารค์แหง่เขาคอ้ทีส่วยงาม ตัง้อยูใ่นพืน้ที่

หมู่บา้นเพชรด า จังหวัดเพชรบูรณ์   เมือ่เขา้มาในบรเิวณแคมป์สนเพือ่ไปยัง
เสน้ทางท่องเทีย่วหลักบนเขาคอ้ จะสามารถมองเห็นก าหันลมโดดเด่นไดอ้ย่าง
ง่ายได ้ เนื่องจากจุดทีต่ัง้ของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสงู บนระดับ
ความสงูกวา่น ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนทีร่าบยอดเขาเนื้อที ่350 
ไร ่จงึสามารถมองเห็นววิทวิทัศนไ์ดก้วา้งไกล (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่รถรางหากทา่น
ตอ้งการน่ัง) น าทา่นสู ่จดุชมววิคงิคอง เขาคอ้ ตัง้อยู่บรเิวณทุ่งกังหันลมเขาคอ้ 
และไร ่GB เป็นจดุชมววิทีม่หีุน่ฟางคงิคองยักษ์ขนาดใหญ ่ทางเดนิลอยฟ้าไปยัง
ลานระเบยีงชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิของเขาคอ้ไดแ้บบพาโนราม่า นอกจากนี้
ภายในพืน้ทีข่องจุดชมววิยังมมีุมถ่ายภาพทีน่่ารักมากมาย ทัง้แปลชงิชา้ รูปปั้น
ยอดมนุษยต์า่ง และมุมของดอกไมเ้มอืงหนาวและดอกหญา้พริว้ไหวรวมทัง้ รา้น
กาแฟ คอยใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที1่) ณ รา้นอาหาร 
 จากนัน้น าทา่นแวะเชค็อนิทีร่า้น Pino Latte รา้นกาแฟขึน้ชือ่ของเพชรบรูณ์ ซึง่

เป็นทัง้จุดชมววิและรา้นอาหารใหท้่านไดส้ัมผัสววิบรรยากาศโดยรอบแบบพา
โนรามา่ของเขาคอ้ 

 น าท่านเดนิทางตอ่สู ่วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ ในบรรยากาศยามเย็นบนเชงิเขา
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ผาซ่อนแกว้ ไดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามสวยงามวจิติรตระการตา เนื่องจากน า
ศลิปะหลายแขนงมาผนวกเขา้กับการก่อสรา้งในเชงิพระพุทธศาสนา และมีที่
ตัง้อยู่บนเชงิเขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบดา้นได ้360 องศา 
กลายเป็นความสวยงามทีร่วมเขา้ไวด้ว้ยกนัทัง้ในทางธรรม และในทางธรรมชาต ิ
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั เขา้ทีพ่ัก ณฐัตริตันแ์กรนดโ์ฮเต็ล หรอืเทยีบเทา่ ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 

Day 
2 

 

 

เพชรบรูณ ์
- 
เลย 

 

วนัที ่2 
ภทูบัเบกิ – จดุชมววิภทูบัเบกิ - พระธาตศุรสีองรกั – วดัเนรมติ
วปิสัสนา - Sky Walk เชยีงคาน – ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที3่) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปยัง “ภูทบัเบกิ”หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ ที่ซ ึง่มีอากาศ

หนาวเย็นตลอดทัง้ปี ชมวถิชีวีติเกษตรกรรมบนภูสงู ตืน่ตาตืน่ใจกับแปลง
ปลกูกะหล า่ปลปีลอดสารพษิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เดนิชมแปลงปลกูกระห
ล ่าปล ีและถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ  จากนัน้น าท่านสู่ จุดชมววิภูทบั
เบกิ บรเิเวณจดุชมววิสงูสดุซึง่เป็นหอวัดอณุหภูมทิีม่คีวามสงู "1,768 เมตร 
จากระดบัน ้าทะเล” สงูทีส่ดุในจังหวัดเพชรบรูณ์ 

  
 
 
 
 
 
 

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที4่) ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดนิทางไปยังดา่ยซา้ย น าท่านเขา้ชมพระธาตศุรสีองรกั พระธาตุ
ศรสีองรัก เป็นโบราณสถานทีส่ าคัญของจังหวัดเลย และถอืเป็นสญัลักษณ์
และตราประจ าจังหวัด ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอด่านซา้ย รมิฝ่ังแม่น ้าหมัน มรีูปทรง
ลักษณะศลิปกรรมแบบลา้นชา้ง ฐานเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส ย่อมุมไมส้บิสอง 
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องคร์ะฆังทรง บัวเหลีย่ม คลา้ยพระธาตุพนม พระธาตุหลวง (เวยีงจันทน์) 
พระธาตศุรโีคตรบอง (แขวงค ามว่น) พระธาตศุรสีองรัก สรา้งขึน้ถวายเป็นอุ
เทสกิเจดยี ์(หมายถงึเจดยีส์รา้งขึน้เพือ่พระศาสนา) สรา้งขึน้สมัยกรุงศรี
อยธุยา พระธาตศุรสีองรักสรา้งขึน้เพือ่เป็นสกัขพียานในการชว่ยเหลอืกนัตอ่
สู่กับพม่า ระหว่างกรุงศรอียุธยา (สมัยพระมหาจักรพรรด)ิ และกรุงศรสีัต
นาคนหตุ (เวยีงจันทน)์ สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช 
**ไมแ่นะน าใหส้วมเสือ้ผา้ทีม่สีแีดงทัง้ขา้งในและขา้งนอก**   
จากนัน้เดนิทางไป วดัเนรมติวปิัสสนา อ.ด่านซา้ย น าท่านนมัสการพระ
พุทธชนิราชจ าลอง ชมความสง่างามของวหิารทีต่ัง้อยู่บนยอดเขา ใหเ้วลา
ถา่ยรปูกนัพอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเขา้ชม Sky Walk เชยีงคาน แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ
จังหวัดเลย ทีส่งูกวา่ระดบัแมน่ ้าโขง 80 เมตร ใหท้า่นไดช้มทัศนียภ์าพของ
ล าน ้าโขง 

 น าท่านเดนิทางต่อสู่ ถนนคนเดนิเชยีงคาน หรอืเรยีกกันตดิปากว่าถนน
ชายโขง เนือ่งจากเป็นถนนทีเ่ลยีบกบัแมน่ ้าโขงใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรม
เก่า บา้นไมเ้ก่าทีเ่ป็นเสน่หข์องเชยีงคาน อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตาม
อธัยาศยั 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั เขา้ทีพ่กั พรมิมาลณิ หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุทีพ่ักทอ้งถิน่ไมส่ามารถระบปุระเภทเตยีงได ้
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Day 
3 

 

 

เลย 
- 

กรงุเทพฯ 
 

วนัที ่3 
ตกับาตรขา้วเหนยีว-ภทูอก-แกง่คดุคู-้รา้นของฝากไรก่ านนั
จลุ-กรงุเทพฯ 

05.30 น. น าท่านร่วม ตกับาตรขา้วเหนยีว เป็นเอกลักษณ์อกีอย่างหนึ่ง ของเมอืง
เชยีงคาน ในยามเชา้ นักท่องเทีย่วจะมาน่ังรอใสบ่าตร ขา้วเหนียวนึง่รอ้นๆ 
เป็นประเพณีทีส่บืทอดกนัมายาวนานของวถิชีวีติทีส่งบ เรยีบง่าย และ สมัผัส
วถิชีวีติคนเชยีงคานที ่ตลาดเชา้เชยีงคาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที5่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมทะเลหมอก จุดชมววิภูทอก ตัง้อยู่อ าเภอเชยีงคาน จังหวัด

เลย ววิทะเลหมอกขาวโพลนตัดกับแสงสสีม้ของพระอาทติย์ นอกจากววิ
ของทะเลหมอกแลว้ยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นววิ 360 องศา แบบพา
โนราม่าของเมอืงเชยีงคานไดอ้กีดว้ย ไม่ว่าจะเป็นแก่งคุดคูแ้ละล าน ้าโขง 
ดว้ยภูแห่งนี้มลีักษณะเป็นภูเขาสูง ท าใหท้ัศนียภาพโดยรอบบรเิวณภูสวย
บรบิูรณ์ดว้ยธรรมชาตสิรา้งสรรค ์ในชว่งเวลาการชมทะเลหมอก คอืในชว่ง
ปลายฝนถงึฤดหูนาว ทีใ่หค้ณุไดส้มัผัสอากาศหนาวไดอ้กีดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่แกง่คดุคู ้ แก่งหนิขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางล าน ้า
โขง ประกอบดว้ยหนิกอ้นใหญ ่ๆ เป็นจ านวนมาก ตวัแกง่กวา้งใหญเ่กอืบจรด 
สองฝ่ังแมน่ ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผา่น ไปเพยีงชอ่งแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งทะเลไทย 
ซึง่กระแสน ้าเชีย่วกราก เวลาทีเ่หมาะสมคอืชว่งเดอืนกุมภาพันธ ์ถงึ เดอืน
พฤษภาคม ซึง่เป็นเวลาทีน่ ้าแหง้ สามารถมองเห็นเกาะแกง่ตา่ง ๆ ชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที6่) ณ รา้นอาหาร 
 น าทา่นแวะซือ้สนิคา้ออรแ์กนคิ ณ รา้นไรก่ านนัจลุ สาขา 2 มสีนิคา้ใหเ้ลอืก



สมัผัสลมหนาวทีเ่ขาคอ้ ภทูบัเบกิ เลย เชยีงคาน 3 วนั 2 คนื                                            (WTPNB-VN004)                                     

ซือ้มากมายอาท ิปลาสม้ น ้ามัลเบอรร์ี ่กุนเชยีง ขา้วเกรยีบปลารสชาตติา่งๆ 

ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากผลไม ้น ้าพรกิประเภทต่างๆ อาหารส าเร็จรูป ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

14.00 น. น าทกุทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ  

18.00 น. กลบัถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ.. 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ (ไมม่รีาคาเด็ก) พกัเดีย่ว จา่ยเพิม่ 

24-26 ก.ค.64 (หยดุยาว)  4,999.- 2,000.- / ทา่น 

25-27 ก.ค.64 (หยดุยาว) 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

26-28 ก.ค.64 (หยดุยาว) 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

12-14 ส.ค.64  4,999.- 2,000.- / ทา่น 

27-29 ส.ค.64 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

03-05 ก.ย.64 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

17-19 ก.ย.64 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

30 ก.ย.64-02 ต.ค.64 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

 

หมายเหต ุ: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่บนรถเทา่น ัน้ 

 
หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 
2. กรณุาปฏบิัตรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเทีย่วปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณี

ทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 8 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 
 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 
1. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  
2. คา่ทีพั่ก 2 คนื ตามรายการหรอืเทยีบเทา่ เนือ่งจากเป็นชว่งเทศกาลอาจจะปรับเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 
3. คา่อาหาร 6 มือ้ตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ฉพาะผูเ้ดนิทางสญัชาตไิทย 
5. คา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
6. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
7. คนขบัรถ ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
8. ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ

ทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอุบัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 
บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ ค่ารักษาพยาบาล 

(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 
2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วเพิม่เตมิ กรณีทีเ่ป็นผูเ้ดนิทางสัญชาตอิืน่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอทุยาน

แหง่ชาต ิ
4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษีเทา่นัน้) 

(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 
6. คา่ประกันสขุภาพ คา่ประกันชวีติสว่นตัว หรอืคา่ประกันภัยธรรมชาต ิ

 
การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิ
ของทา่น  

2. ช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนเพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการ
โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 
วนั เพือ่ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 
การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทัวรก์ับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 
 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช ้

หอ้งน ้าบนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอก

แลว้กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง-เครือ่งดืม่ ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ   
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