
 
 
 

 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 21499 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 

 

  

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 กรงุเทพฯ-เลย     

2 ภู ป่ า เ ป า ะ  ฟู จิ เ มื อ ง ไ ท ย - แ ก่ ง คุ ด คู ้
เชยีงคาน-วัดศรคีณุเมอืง-ถนนคนเดนิเชยีง
คาน 

   โรงแรมเชยีงคาน 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 ถนนเลียบริมแม่น ้ า โขง -สกายวอล์ค 
เชียงคาน-พระธาตุศรีสองรัก-วัดเนรมิต
วปัิสสนา-กรงุเทพฯ 

    



วนัที ่1 : กรงุเทพฯ-เลย 
23.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร์ รชัดาภิเษก ออกเดนิทางดว้ย  

รถตูป้รบัอากาศ VIP รุน่ใหม ่มุง่หนา้สู ่จงัหวดัเลย  
 
00.00 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเลย ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

วนัที ่2 : ภูป่าเปาะ ฟูจเิมอืงไทย-แกง่คุดคูเ้ชยีงคาน-วดัศรคีุณเมอืง-ถนนคนเดนิ
เชยีงคาน  

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

 
 

08.00 น. น าท่านเดนิทางไป ภูป่าเปาะ มีจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 

900  เมตร สามารถมองเห็นภูหอ ซึง่เป็นทางดา้น อ าเภอภูหลวง หรอืทีเ่รยีกว่า 

“ฟจูเิมอืงเลย”ยอดบนสดุสามารถมองเห็นววิได ้360 องศา สามารถมองภเูขาได ้

รอบทศิทาง ชมทุง่ขา้วสทีองกลางหบุเขา และชว่งหนา้หนาวทา่นจะไดพ้บกบัเจา้

ทะเลหมอกสขีาว ใหท้า่นไดส้ดูอากาศสดชืน่  

   

 
 
 
 
 
 
 



 น าท่านเดนิทางสู ่แกง่คุดคูเ้ชยีงคานทีเ่ทีย่วรมิฝ่ังแม่น ้าโขง ทีว่วิสวยหลักลา้น
ววิความสวยงามของธรรมชาตแิละบรรยากาศโรแมนตกิในยามเย็น ดว้ยววิทวิทัศน์
ของแม่น ้าโขงทีก่วา้งขวางไกลสุดลูกหูลูกตา ขนานไปสองฝ่ังทัง้ไทยและลาว 
ในชว่งเวลาทีน่ ้าลดจะเห็นเกาะแกง่ตา่ง ๆ ขึน้มา โดยจะเห็น ภูควายเงนิ ตัง้เดน่
เป็นฉากหลงัอยูฝ่ั่งตรงขา้ม   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
จากนั้นน าท่านเขา้สักการะ วดัศรคีุณเมอืง หรือ วัด ใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่  
คู่บา้นคู่เมอืงเชยีงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมพีระประธานในพระอโุบสถวัด
ศรคีณุเมอืงเป็นพระพทุธปฏมิาประทับขดัสมาธริาบนาคปรกอายกุวา่ 300 ปี ในวัด
เป็นก าแพงแกว้ลอ้มรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมงาน
ศลิปะทัง้แบบลา้นนาและลา้นชา้งซึง่เห็นไดจ้ากโบสถ ์ทีม่หีลังคาลดหลั่นอย่าง
ศลิปะลา้นนา ศลิปะวัตถุที่ส าคัญมหีลายชิน้เช่นพระพุทธรูปไมจ้ าหลักลงรักปิด
ทองปางประทานอภัยแบบลา้นชา้ง พระพุทธรูปดังกล่าวจะมีพระเกศาเป็นปุ่ ม
แหลมเล็ก พระกรรณค่อนขา้งแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธ
ศตวรรษที ่24-25 นอกจากนี้ในวัดยังมธีรรมาสน์ไมแ้กะสลักลงรักปิดทองทุกดา้น
ทีพ่นักหลังมยีอดคลา้ยปราสาท ดา้นหนา้โบสถม์ภีาพจติรกรรมฝาผนังอยูเ่ต็มหนา้
บัน ภาพทั ้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจา้สบิชาติซ ึง่วาดขึน้ใหม่แทน
ของเดมิและทุกวันพระรวมถงึวันส าคัญทางพุทธศาสนา วัดแห่งนี้จะคลาคล ่าไป
ดว้ยผูค้นซึง่มทีัง้ชาวเชยีงคานเองรวมถงึนักท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ทีต่่างก็พรอ้มใจ
กันมาร่วมท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่างถว้นหนา้ น าท่านไปยัง  
ถนนคนเดนิเชยีงคานเป็นสีสันยามเย็นของเชยีงคานไดด้ีเลยทีเดียว ถนน
ทางเดนิทอดยาว ทัง้สองขา้งทางขายของทัง้ของกนิเช่น กุง้ฝอยเสยีบไมย้่าง 
ขา้วจี ่จิ๊กโกย๋ัดไส ้และของทีร่ะลกึตลอดแนวทางเดนิ   

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ ถนนคนเดนิเชยีงคานตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรมเชยีงคานหรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัที ่3 : ถนนเลียบรมิแม่น ้าโขง-สกายวอล์คเชียงคาน-พระธาตุศรีสองรกั   
วดัเนรมติวปิสัสนา-กรงุเทพฯ 

 

06.30 น. น าท่านไปร่วมท าบุญตักบาตรขา้วเหนียวตามธรรมเนียมของชาวเชียงคาน  

ณ ถนนเลยีบรมิแม่น ้าโขงสัมผัสวถิชีวีติและวัฒนธรรมของคนในทอ้งถิน่ทีย่ังคง

อนุรักษ์ประเพณีนี้มาจนถึงปัจจุบัน โดยจะมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ มาเดิน

บณิฑบาตรแตเ่ชา้ตรู ่

 

 

   

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

08.30 น. น าท่านออกเดนิทางไปยัง สกายวอลค์เชยีงคาน สกายวอลค์เชยีงคาน สวยสดุ

ในสยาม ติดแม่น ้ าโขงจุดสัมผัสแรกในดินแดนอีสาน จุดชมวิวทิวทัศน์  

ทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถมาชมทะเลหมอกและแมน่ ้าสองส ี2 ฝ่ังโขง พรอ้มววิสวยๆ  

 

 

  

 

 

 น าท่านเดนิทางไปยังนมัสการ พระธาตุศรสีองรกั   เป็นโบราณสถานทีส่ าคัญ

ของจังหวัดเลย ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศลิปะธเิบต 1  องค์  

มรีูปทรงลกัษณะศลิปกรรมแบบลา้นชา้ง ถอืเป็นสญัลักษณ์และตราประจ าจังหวัด 

และเป็นปชูนยีสถานทีส่ าคญัทีส่ดุของจังหวัดเลย 

  

 

 

 

 



 น าท่านเดินทางไปยัง วดัเนรมติวปิัสสนา  พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัด

ก่อสรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลัง และมีพระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวจิติร

งดงามตามศลิปะภาคกลางมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย มพีระพุทธชนิราช

จ าลองเป็นพระประธาน และมหีุ่นขีผ้ ึง้ของหลวงพ่อพระมหาพันธ ์สลีวสิทุโธ ซึง่

เป็นผูร้เิร ิม่สรา้งวัด และมีการจัดแต่งสวนและตน้ไมร้่มรืน่สวยงามและมตีน้ไมท้ี ่

ส าคญัทางพทุธศาสนาคอื " ตน้สาละ" เป็นตน้ไมท้ีพ่ระพทุธเจา้ทรงประสตู ิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

น าทกุทา่นเลอืกซือ้ของฝากขึน้ชือ่  จากนัน้ทกุทา่นขึน้รถออกเดนิทางกลบั 

กรงุเทพฯ ดว้ยความสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

หมายเหตุ  หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่
ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะ
เป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ 
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 10 มกราคม 2564 4,488 4,488 1,500 

15 – 17 มกราคม 2564 4,488 4,488 1,500 

22 – 24 มกราคม 2564 4,488 4,488 1,500 

29 – 31 มกราคม 2564 4,488 4,488 1,500 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 4,488 4,488 1,500 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 4,488 4,488 1,500 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 4,488 4,488 1,500 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 5,488 5,488 1,500 

05 – 07 มนีาคม 2564 4,488 4,488 1,500 

12 – 14 มนีาคม 2564 4,488 4,488 1,500 

19 – 21 มนีาคม 2564 4,488 4,488 1,500 

26 – 28 มนีาคม 2564 4,488 4,488 1,500 

ราคาเด็กทารก (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) 
ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 2,244 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 1 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศก/์คนขบัรถน าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิ  ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

 



 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศก/์คนขบัน าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรณุาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 วัน หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตดัทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุ
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 
30 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่น
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ า
คนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคาใน

กรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 9 ทา่นตอ่ 1 รถตู ้และรายการ

อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
ส ั าใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากใครสนใจจอง... 

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

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox กไ็ด้เช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip  

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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