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ก ำหนดวนัเดินทำง (คืนวนัศุกร์) 
รำคำเดยีว 2,488.-/ท่ำน เพยีง 4 กรุ๊ปเท่ำน้ัน!  

มกรำคม64 : 08, 15, 22, 29 

 

เทใจให้เลย...1 ปีมีคร้ัง  

ภูลมโล ภูเรือ 2 วนั  

“เลย” เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู 

วนัแรก (ศุกร์)   กรุงเทพฯ – จ.เลย 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วภิาวดี) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
22.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเลย โดยรถตูป้รับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 7 ชัว่โมง) 

พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ำ้ด่ืมบนรถ 
 

วนัที่สอง (เสำร์)  จ.เลย – ปีละคร้ัง! ชมดอกพญำเสือโคร่ง ณ ภูลมโล –  อทุยำนแห่งชำตภูิเรือกบัเทศกำล
ต้นคริสต์มำส - แวะซ้ือของฝำก - กรุงเทพฯ 
05.00 น. เดินทางถึง จ.เลย ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย ซ่ึงเป็นประตูสู่ภูลมโล ซ่ึงอยูใ่นเขตความรับผดิชอบของอุทยาน 

แห่งชาติภูหินร่องกลา้ บริกำรอำหำรเช้ำแบบปิกนิกบนรถ 
 
 
 
 
 
 
ภูลมโล มท่ีีมาจากลมแรงท่ีปะทะอย่างแรง ภูลมโลเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ท่ีมีรอยต่อของ 3 
จังหวดัคือ เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เดิมเคยเป็นพืน้ท่ีสีแดงในยคุคอมมิวนิสต์ ต่อมาเม่ือเหตุการณ์สงบ พืน้ท่ีภูลมโล ถกู
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ถางพงป่าท าไร่เล่ือนลอย จนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น ทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงขอพืน้ท่ีคืน โดยตกลงให้ชาวบ้าน
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งท่ีเป็นผู้ถางพงป่าท าไร่เล่ือนลอยให้เปลี่ยนไปปลูกพืชไร่ควบคู่กับปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีจะให้ออกจากพืน้ท่ี หลังจากนั้นกไ็ด้มกีารปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบัน ภูลมโลจึงเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งท่ีเยอะท่ีสุดในประเทศไทย ในพืน้ท่ีกว่า 1,200 ไร่ มต้ีนนางพญา
เสือโคร่งนับหม่ืนต้น  

 
 
ปีละคร้ัง!! อำบลม...ชมดอกพญำเสือโคร่ง ณ ภูลมโล 
เดินทางสู่จุดชมววิและจุดชมดอกพญาเสือโคร่ง โดยบริการรถกะบะ 4W คนขบัรถมีความเช่ียวชาญและช านาญเส้นทาง
ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร นัง่รถชมววิ สูดอากาศบริสุทธ์ิ เยน็สบาย โยกเยกไปตามสภาพเส้นทาง ไม่เกิน 40-45 นาที 
จะถึงจุดชมดอกพญาเสือโคร่ง ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาด่ืมด ่ากบัดอกพญาเสือโคร่งท่ีก าลงัเบ่งบานรับลมหนาว ออกดอกเป็นสี
ชมพูดุดดัง่ดอกซากุระ  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะกลบัสู่จุดข้ึนรถตู ้

เทีย่ง รับประทำนอำหำรเที่ยง เมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

บ่าย สัมผสัควำมสวยงำมของต้นคริสต์มำสละลำนตำ ณ ลำนคริสต์มำสภูเรือ 
สัมผสัความหนาวและบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางมวลหมู่ดอกไมเ้มืองหนาว ท่ีน่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นแหล่งเพาะปลูกตน้
คริสตม์าสมากท่ีสุดในประเทศไทย และปีนึงมีเพียง 1 คร้ังกบัเทศกาลตน้คริสตม์าสภูเรือ คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 9 

 ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 7 ชัว่โมง) 

  แวะซ้ือของฝำกก่อนกลบักรุงเทพฯ 
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัหนาว, หมวก, รองเทา้ผา้ใบ, ยาประจ าตวั, ยากนัยงุ 
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ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

อตัราค่าบริการ เดนิทางคืนวนัศุกร์ ม.ค. 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) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 

 ค่ำคนดูแลและคนขับรถ คนละ 100 บำท 

 
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  

2,488.- 
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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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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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