
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22262 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

05.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมน้ํามัน Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสู่เขาคอ้ อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถ   

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5-6ชั่วโมง)ชมววิมุมสูงทีท่ัศนียภาพสวยงามบนเขาคอ้ ไฮ

เดรนเยยี คาเฟ่สขีาวๆทา่มกลางทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลสสีันสวยงาม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1 เหลยีงซาน Liangshan Coffee Khaokho คาเฟ่เปิด

ใหมบ่รรยากาศดบีนยอดเขา จุดชมววิทะเลหมอกทีส่วยงาม วัดพระธาตผุาซอ่นแกว้ มี

ความงดงาม รายลอ้ยดว้ยทวิเขาสูงสลับซับซอ้น มีเ่จดยีท์ีม่ลีวดลายการตกแต่งดว้ยถว้ย

กระเบือ้ง หนิสตีา่งๆ มอีงคพ์ระพทุธรปูสขีาว เรยีงกัน 5 องค ์มองเห็นอยา่งโดดเดน่สวยงาม 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพั่ก:พักหลม่สกัหรอือําเภอใกลเ้คยีง 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ออกเดนิทางสูอํ่าเภอดา่นซา้ย 

จังหวัดเลย พระธาตศุรสีองรัก สญัลักษณ์ของความรักทีม่ั่นคง

ยืนยง เป็นดั่งสักขีพยานถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกันระหว่าง

อาณาจักรสยาม และอาณาจักรลา้นชา้ง เป็นสัญลักษณ์ ตรา

ประจําจ.เลย (หา้มใสเ่สือ้ผา้สแีดง ขึน้ไปยังองคพ์ระธาต ุเพราะสี

แดงหมายถงึเลอืด การสูร้บ ศัตรู) นาแหว้ เป็นอําเภอทีย่ังคง

ความเป็นธรรมชาตสิวยงาม อากาศบรสิทุธิ ์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

 ภูเกา้งอ้มหรือชาวบา้นเรียกว่าโคง้ที ่9 มุมถ่ายรูปแห่งใหม่

สดุอันซนีของจังหวัดเลย หลังฝนตกหรือเขา้สู่ฤดูหนาว จะมี

ทะเลหมอกทีข่าวโพลนเต็มทอ้งฟ้าสวยงาม วัดศรีโพธิช์ัย 

เป็นวัดเก่าแก่ตัง้แต่สมัยกรุงศริอยุธยา เป็นทีป่ระดษิฐานของ

พระเจา้องค์แสน หรือพระพุทธรูปฝนแสนห่า พระพุทธรูป

สําคัญศักดิส์ทิธิ์ที่เคารพของชาวบา้นอําเภอนาแหว้ มีภาพ

จติรกรรมฝาผนังเกา่แกท่ัง้ภายนอกและภายในโบสถ ์จุดชายแดนไทยลาว บา้นเหมอืงแพร่ ลําน้ําเหอืงเป็นแม่น้ําสายแคบๆ ที่

เป็นพรมแดนธรรมชาตกิัน้ระหวา่งแผ่นดนิไทยกับลาว ภูหัวฮอ่ม อุทยานแห่งชาตภิูสวนทราย จุดชมววิทะเลหมอกทีส่วยงาม 

สมัผัสบรรยากาศเย็นสบาย เชยีงคาน เมอืงเล็กๆ รมิแมน้ํ่าโขงสดุชายแดนไทย  อสิระเดนิเทีย่วชมถนนคนเดนิเชยีงคาน ชม

วฒันธรรมรมิโขงพรอ้มเลอืกซือ้ของ อสิระทานอาหารเย็น 

เย็น ทีพั่ก: เชยีงคานบตูคิหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่5)  ใสบ่าตรขา้วเหนยีว 

วฒันธรรมอนัดงีามทีเ่ชยีงคาน (คา่ทัวรไ์มร่วมชดุใสบ่าตร) 

แกง่คดุคู ้เป็นแกง่หนิใหญข่วางอยูก่ลางลําน้ําโขง เดนิชม

ถา่ยรูปสมัผัสบรรยากาศเมอืงตากอากาศของเชยีงคาน บรเิวณ

นีเ้ต็มไปดว้ยรา้นของฝาก อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก  

จากนัน้เดนิทางสูอํ่าเภอภเูรอื วัดป่าหว้ยลาด ศาสนสถานที่

รวบรวมประตมิากรรมทางศาสนาอนัวจิติรงดงามเอาไวม้ากมาย 

แวะเขา้มาชมความสวยงามของจติรกรรมและไหวพ้ระทําบญุ

รวมถงึสกัการะองคเ์ทพเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลบัถงึโดยสวสัดภิาพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง)  

วนัที ่1   ปั๊ม Shell  แม็คโครแจง้วฒันะ-เขาคอ้ ไฮเดรนเยยี คาเฟ่-เหลยีงซาน Liangshan Coffee Khaokho-วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้-หลม่สกั 

วนัที ่2  หลม่สกั-ดา่นซา้ย-พระธาตศุรสีองรกั-นาแหว้-ภเูกา้งอ้ม-วดัศรโีพธิช์ยั-จดุชายแดนไทย ลาว บา้นเหมอืงแพร-่ภหูวัฮอ่ม 

              อทุยานแหง่ชาตภิสูวนทราย-เชยีงคาน-ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

   

วนัที ่3   ใสบ่าตรขา้วเหนยีว-แกง่คดุคู-้รา้นของฝาก-วดัป่าหว้ยลาด ภเูรอื-เดนิทางกลบั 



 

 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรตามการจองและชําระเงนิเทา่นัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉดีวคัซนีโควดิ-19 ดังตไ่ปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม หรอืจอหน์สนั แอนด์

จอหน์สนั1เข็ม หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCRหรอื ATK จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

- หรอื ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19มาแลว้เกนิ1เดอืนแตไ่มเ่กนิ3เดอืน โดยแนบใบรับรองแพทย ์ 

   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 

 เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิททําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 •คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสาํหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์

•ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 

 เง ือ่นไขการจอง 

มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงนิค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจํา หรือ

ชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

10-12 ธนัวาคม 64 3,999  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16 

24-26 ธนัวาคม 64 3,999 1,500 16 

7-9 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

14-16 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

28-30 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

4-6 กมุภาพนัธ ์65 3,999 1,500 16 

18-20 กมุภาพนัธ ์65 3,999 1,500 16 

เง ือ่นไขการจอง 



 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 

 หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่น 

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 •การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

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