
WTLOE-WE002 รกัจังเลย..ชมหมอกริมโขง 3 วนั 2 คืน  WTLOE-WE002            1 

 

รหัสโปรแกรม : 21430 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุครัง้ที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง  มกราคม – มนีาคม 2564 
 
 
 
 
เส้นทางการเดินทาง เชา้ เท่ียง เย็น 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – เลย – ภปู่าเปาะหรือฟจิูเมืองเลย – วดัป่าหว้ยลาด – ภเูรือ X   

วนัท่ี 2 อทุยานแห่งชาติภเูรือ – วดัสมเดจ็ภเูรือมิ่งเมือง – พระธาตศุรีสองรกั – วดัเนรมิต
วิปัสสนา - สกายวอลค์ เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน 

  X 

วนัท่ี 3 ตกับาตรขา้วเหนียว – แก่งคดุคู ้– สนามบิน – กรุงเทพฯ  X X 

 

รกัจงัเลย..ชมหมอกรมิโขง 

3 วนั 2 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์

ราคาเริม่ตน้  8,990.- 
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Day 
     1 

 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

เลย 
 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – เลย – ภปู่าเปาะหรือฟจูเิมืองเลย – วัดป่าหว้ยลาด – ภเูรือ 

09.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย
สมายล ์(WE) 

11.15 น. นาํท่านออกเดินทางสู ่จังหวัดเลย โดยสายการบินไทยสมายล ์เทีย่วบินที ่WE052  

12.25 น. เดินทางถึง จังหวัดเลย  รบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที1่) 
 นาํท่านเดินทางสู ่ ภูป่าเปาะหรือฟูจเิมืองเลย ภปู่าเปาะ ตัง้อยู่ท่ีบา้นผาหวาย ตาํบลปวนพุ อาํเภอหนอง

หิน จงัหวดัเลย เป็นแหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหมข่องจงัหวดัเลย โดยมีฉากหลงัเป็นภหูอท่ีมีรูปทรงคลา้ยภเูขาไฟฟู
จิท่ีประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนัน้คาํวา่ภปู่าเปาะ นัน้มาจากภเูขาท่ีมีป่าไผเ่ปาะ ไผ่เปาะเป็นไผ่ชนิดหนึ่งท่ีขึ ้นได้
ทั่วไปตามภเูขา ลกัษณะของไผเ่ปาะนัน้ เป็นไผท่ี่เปาะแตกหกัง่าย และน่ีคือท่ีมาของคาํวา่ ภปู่าเปาะ นาํท่าน
เปลี่ยนนั่งรถอีแต๊กขึน้ภปู่าเปาะ ซึ่งจะนาํท่านไปสูจ่ดุชมวิวตา่งๆ ของภปู่าเปาะนี้ 

 จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่วัดป่าห้วยลาด มีจดุเดน่ท่ี พระประธานสีขาวบริสทุธ์ิ สรา้งดว้ยแร่แคลไซด ์มีนาม
วา่ พระสพัพญัํรููแ้จง้สามแดนโลกธาต ุองคใ์หญ่ท่ีสดุ ซึ่งงดงามปานเทวดาสรา้งและศกัดิสิ์ทธ์ิ ประดจุหลวง
พ่อโสธร มีฉากหลงัเป็นภเูขาเย่ียมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเรี่ย มากระทบพืน้ดิน จากนั้นนาํท่าน
เดินทางตอ่ไปยงัอ. ภเูรือ 

  
 
 
 
 



WTLOE-WE002 รกัจังเลย..ชมหมอกริมโขง 3 วนั 2 คืน  WTLOE-WE002            3 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (มือ้ที2่) 
ทีพ่ัก น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ภูเรืออนิน ์รีสอรท์ หรือเทยีบเท่า 

 

Day 
2 

 

ภูเรือ 
- 

เชยีงคาน 
วันที ่2 

อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือม่ิงเมือง – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิต
วิปัสสนา - สกายวอลค์ เชียงคาน - ถนนคนเดนิเชียงคาน 

 นาํท่านชมพระอาทิตยข์ึน้และทะเลหมอกยามเชา้บนจดุชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ นมสัการพระพุทธรูป
บนยอดภเูรือ ใหท้่านอิสระถ่ายรูป เก็บภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั 

       เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 
 จากนัน้นาํท่านเดนิทางไป วดัสมเดจ็ภูเรือมิ่งเมือง หรือช่ือเดิม วดัพระกริ่งปรเมศร ์ตัง้อยู่ท่ามกลาง

ทศันียภาพอนัสวยงามของขนุเขาท่ีขึน้สลบัซบัซอ้นกนัไปมาในอาํเภอ ภเูรือ จงัหวดั เลย และเป็นท่ี
ประดิษฐานขององคพ์ระพุทุธรูป พระพทุธเจา้ไภสชัยาครุุไวฑรูยประภา จอมแพทย ์หรือพระกริ่งปวเรศ 
สาํหรบัวดัสมเดจ็ภเูรือมิ่งเมืองมีความโดดเดน่ในเรื่องของการออกแบบของตวัอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรม และงานประติมากรรมท่ีมีละเอียดเป็นอย่างมาก โดยตวัโบสถวิ์หารถกูสรา้งดว้ยไมส้กัท่ีถกูนาํมา
แกะสลกัไวอ้ย่างวิจิตรบรรจงทัง้หลงั..ซึ่งสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีไดข้ึน้ไปสกัการะเป็นอย่าง
มาก สาํหรบัพระนอน พระวิหาร นาคหวับนัได ก็ถกูแกะสลกัมาจากหินหยกแมน่ ํา้โขงอีกดว้ย 
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 จากนัน้เดินทางไปยงั พระธาตุศรีสองรัก นมสัการองคพ์ระธาตศุรีสองรกั ซึ่งประชาชนชาวเลยใหค้วามนับ
ถือมาก  **ไมค่วรสวมเสือ้ผา้ท่ีมีสีแดงทั้งขา้งในและขา้งนอก**  เจดียพ์ระธาตศุรีสองรกั ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ํา้
หมนั สรา้งขึน้สมยัสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสตั
นาคนหตุ(เวียงจนัทร)์ เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสรจ็ในปี พ.ศ. 2106 พระธาตศุรีสองรักสรา้งขึน้เพ่ือเป็นสกัขีพยาน
ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร ์กษัตริยท์ั้งสองพระองคท์รงครองราช
สมบัติตรงกับสมัยท่ีพม่าเรืองอาํนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพ่ือขยายอาํนาจ สมเด็จพระมหา
จกัรพรรดิ และพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกาํลงัเพ่ือตอ่สูก้บัพมา่ จึงทรงกระทาํสตัยาธิษฐานว่าจะ
ไมล่ว่งล ํา้ดินแดนของกนัและกนั และเพ่ือเป็นท่ีระลกึในการทาํไมตรีตอ่กนั จึงไดร้่วมกันสรา้งพระธาตศุรีสอง
รกั เพ่ือเป็นสกัขีพยาน ณ กึ่งกลางระหวา่งแมน่ ํา้น่าน และแมน่ ํา้โขง ซึ่งเป็นรอยตอ่ของทั้งสองราชอาณาจักร 
นอกจากนีภ้ายในพระธาตศุรีสองรกัยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสรา้งดว้ยศิลา 
องคพ์ระพทุธรูปสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิ มีหนา้ตกักวา้ง 21 นิว้ สงู 30 นิว้ ทกุวนัขึน้ 12 ถึ15 ค ํ่า เดือน 6 ชาว อ.
ดา่นซา้ย หรือ "ลกูผึง้ลกูเทียน" จะรว่มกนัจดังานสมโภชพระธาตขุึน้ โดยจะนาํตน้ผึง้มาถวายพระธาต ุซึ่งถือ
เป็นประเพณีอนัศกัดิสิ์ทธ์ิท่ีเกิดขึน้ประจาํทกุปี จากนัน้เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซา้ย นาํท่าน
นมสัการพระพทุธชินราชจาํลอง ชมความสง่างามของวิหารท่ีตัง้อยู่บนยอดเขา 
 
 
 
 
 
 
 

    กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที4่) 
 นาํท่านเดินทางสู ่สกายวอลค์ @ เชยีงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวดัเลย 

ตัง้อยู่บนภเูขาปากนํา้เหือง บริเวณพระใหญ่ภคูกงิว้ ติดแม่น ํา้โขง บา้นท่าดีหมี ตาํบลปากตม อาํเภอเชียง
คาน จงัหวดัเลย กระจกใสเป็นระยะทางกวา่ 100 เมตร กวา้ง 2 เมตร และสงูห่างจากแม่น ํา้โขงถึง 80 เมตร 
ทศันียภาพจากบนสกายวอลค์ทาํใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันข์องทัง้ฝ่ังไทยและสปป.ลาว ไดใ้นมมุสงู โดยมี
แมน่ ํา้โขงกัน้ระหวา่งทัง้สองประเทศไว ้ทั้งตรงนีย้ังเป็นจุดท่ีแม่น ํา้เหืองไหลมาบรรจบกับแม่น ํา้โขง อิสระให้
ท่านเก็บภาพชมความงามตามอธัยาศยั 
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Day 
3 

 

 

เลย 
- 

กรุงเทพฯ 
วันที ่3 ตกับาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

 อรุณสวสัดิย์ามเชา้ตรู ่นาํทกุท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนคนเดินเชยีงคาน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูแ่ก่งคุดคู้ ซึ่งอยูบ่ริเวณเชียงคาน เป็นท่ีเท่ียวตากอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็วา่
ได ้โดยจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเยน็ ดว้ย
วิวทิวทศันข์องแมน่ ํา้โขงท่ีกวา้งขวางไกลสดุลกูหลูกูตา ขนานไปสองฝ่ังทัง้ไทยและลาว ในช่วงเวลาท่ีนํา้ลด
จะเห็นเกาะแก่งตา่งๆ ขึน้มา โดยจะเหน็ ภคูวายเงิน ตัง้เดน่เป็นฉากหลงัอยู่ฝ่ังตรงขา้ม บริเวณใกลเ้คยีงยงัมี
รา้นขายของฝากมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของท่ีระลกึและสินคา้พืน้เมืองเป็นของฝาก อาทิ ผา้นวมเชียง
คาน,มะพรา้วแกว้ ท่ีเป็น สินคา้ท่ีขึน้ช่ือของเชียงคาน 
 

 จากนัน้นาํท่านเดินทางสูถ่นนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น ํา้โขงท่ีขึน้ช่ือว่า
สวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง ท่ีคงยงัคงไวซ้ึ่งวฒันธรรม ขนบประเพณี การใชชี้วิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบ
ดัง้เดิม ซึ่งหาดยูากในปัจจุบัน ภาพบา้นเก่าๆท่ีเรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดดูใจ ใหน้ักท่องเท่ี ยว
หลายตอ่หลายรุน่ตา่งหลั่งไหลเดินทางกนัมาท่ีน่ี บา้นเรือนท่ีเมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เลก็ๆ เรียกวา่ 
ถนนศรีเชียงคาน ขนานคูก่นัไปไปกบัถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายหลกั เริ่มตัง้แตถ่นนศรีเชียงคาน ซอยท่ี 1- 24  
แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝ่ังบนกบัฝ่ังลา่งซึง่ช่ือซอยเหมือนกนั ตลอดสองขา้งทางนัน้มีทัง้รา้นอาหาร รา้นขาย
ของฝากมากมาย ท่านยงัสามารถเก็บภาพท่ีระลกึริมฝ่ังแมน่ ํา้โขงอนัสวยงามไดอี้กดว้ย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 
ทีพ่ัก น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก อ. เชยีงคาน หรือเทยีบเท่า (ทางบริษัทจะแจ้งชือ่ห้องพักก่อนเดินทางอกีคร้ัง) 

หมายเหต ุท่ีพักทอ้งถ่ินไมส่ามารถระบปุระเภทเตียงได ้
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10.00 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู ่สนามบินเลย 
13.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินไทยสมายล ์เทีย่วบินที ่WE053 
14.10 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 
วนัท่ี 16-18 ม.ค. 2564 8,990.- 

วนัท่ี 23-25 ม.ค. 2564 8,990.- 

วนัท่ี 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564 8,990.- 

วนัท่ี 06-08 ก.พ. 2564 8,990.- 

วนัท่ี 20-22 ก.พ. 2564 8,990.- 

วนัท่ี 26 – 28 ก.พ. 2564 10,990.- 

วนัท่ี 13-15 มี.ค. 2564 8,990.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ 2,000 บาท 
 

 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนทาํการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะนาํ เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะ

ไมถ่ึง 8  ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
5. กาํหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท่ีกาํหนด 
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อัตราค่าบริการทัวรนี์ร้วม 

1. คา่ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั สายการบินไทยสมายล ์กรุงเทพฯ -เลย –กรุงเทพฯ รวมนํา้หนกักระเป๋า 20 กก. 
นํา้หนกัสมัภาระถือขึน้เครื่อง Carry On 7 กิโลกรมั โดยสมัภาระท่ีจะถือขึน้เครื่องบิน ตอ้งไมม่ีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถ ุ
ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้มเ่กินขนาดบรรจ ุ100 มล. 
2. รถปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์
4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์
5. อาหารตามท่ีระบตุามรายการ 
6. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 

2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัิเหต ุวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไข
กรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ไ้ม่รวม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเครื่องดื่ม คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) 

2. คา่ใชจ้่ายท่ีมกีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว สาํหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งชาํระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จาํนวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษีเท่านัน้) (กรณีตอ้งการ 

รบกวนแจง้ก่อนทาํการชาํระเงิน) 
 
 

การจองทัวรแ์ละส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของท่าน  
2. ชาํระคา่ทวัร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้าํการสาํรองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคาร

ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพ่ือใช้

สาํหรบัการทาํเอกสารประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง 
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การยกเลกิการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงชาํระคา่ทวัรก์บัทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบั   เง่ือนไขและขอ้ตกลงทัง้หมด
ทกุขอ้แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษัทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งนํา้บนรถตลอด

การเดินทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้กรุณาสง่คนื

ให ้ จนท.บริการบนรถบรกิาร) 
5. นํา้ดื่ม/นํา้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
6. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยู่บนรถ 

 
 

 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์่าน.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

file:///C:/Users/test/Downloads/-%3ehttps:/lin.ee/5nDHUO6
file:///C:/Users/test/Downloads/-%3e%20http:/m.me/unithaitrip
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