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05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน ้ามัน Shell แม็คโคร แจ้ง

วัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่เขาค้ออิสระให้

ทุกท่านพักพ่อนบนรท    (ใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมง)ชมวิวมุมสูง

ที่ทัศนียภาพสวยงามบนเขาค้อ  ทุ่งกังหันลมเขาค้อ และ ไร่ GB ซึ่งอยู่

บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่

ระดับลงไปตามไหล่เขา ท่านสามารทเดินเข้าไปท่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับแปลงดอกไม้

สันสันสวยงามที่ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ (รวมค่าเข้าชม) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื อที่ 1) เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee  

วันที่ 1   ปัม๊ Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-เขาค้อ-ทุ่งกังหันลมเขาค้อ-ไรG่B - เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee -วัด

พระธาตุผาซ่อนแก้ว-พีโน ่ลาเต้ 

                   



 

 

Khaokho คาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดีบนยอดเขา จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม (ไม่รวมค่าเข้าและเครื่องดื่ม) วัดพระธาตุพา

ซ่อนแก้ว มีความงดงาม รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มี่เจดีย์ที่มีลวดลายการตกแต่งด้วยท้วยกระเบื อง หินสีต่างๆ มีองค์

พระพุทธรูปสีขาว เรียงกัน 5 องค์ มองเห็นอย่างโดดเด่นสวยงาม  Pino Latte Restaurant & Cafe ร้านกาแฟสุดชิคตกแต่ง

ได้ทันสมัยสไตล์โมเดิลลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารทชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม (ไม่รวมเครื่องดื่ม) 

เย็น       บริการอาหารเย็น (มื อที่ 2)  ที่พัก: WORACHAT BOUTIQUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 3) เดินทางสู่ กก
สะท้อน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปลี่ยนยานพาหนะ
เป็นรทบริการน้าเที่ยวรทท้องทิ่น เดินทางสู่จุดชมวิวภูลมโล 
ชมหุบเขาสีชมพูซากุระเมืองไทย ต้นพญาเสือโคร่งบาน

สะพรั่งสวยงาม บนพื นที่กว่า 1,000 ไร่ ทือว่าใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยปกคลุมไปด้วยต้นซากุระเมืองไทยที่ออกดอก
บานสะพรั่งสวยงาม หมายเหตุ: ดอกพญาเสือโคร่งจะเริ่ม
ออกดอกบานช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ.ของทุกปีและขึ นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศแต่ละป ี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื อที่ 4) พระธาตุศรีสองรัก สัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงยืนยง เป็นดั่งสักขีพยานทึงความ
เป็นมิตรไมตรีต่อกันระหว่างอาณาจักรสยาม และอาณาจักรล้านช้าง เป็นตราประจ้าจ.เลย (ห้ามใส่เสื อพ้าสีแดง ขึ นไปยังองค์พระธาตุ 
เพราะสีแดงหมายทึงเลือด การสู้รบ ศัตรู) สกายวอล์คเชียงคาน  แลนด์มาร์คใหม่เมืองเลย สัมพัสความตื่นเต้นพร้อมชมความ
สวยงาม ความสูง มีทางเดินเป็นพื นกระจกใสเชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น ้าโขงสุดชายแดนไทย  อิสระเดินเที่ยวชมทนนคน
เดินเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซื อของตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็น 
เย็น ที่พัก: เชียงคานบูติคหรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า(มื อที่ 5)  ใส่บาตรข้าวเหนียว 
วัฒนธรรมอันดีงามที่เชียงคาน (ค่าทัวร์ไม่รวมชุดใส่บาตร)  
ส้าหรับกรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน มกราคม 2565 เดินทางสู่อ้าเภอภูเรือ 
ชมความงดงาม เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั งที่ 10 จัดบริเวณทางขึ น
อุทยานแห่งชาติภูเรือ (ปีนี งานจัดวันที่ 25 พ.ย.64 ทึง 31 ม.ค.65) 
ภายในงานเต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสสีเขียวสีแดงที่ทูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ชมความสวยงาม สัมพัสอากาศเย็นสบาย และ
ท่ายรูปตามอัธยาศัย 
 

วันที่ 2  หล่มสัก-กกสะท้อน-ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย-ด่านซ้าย-พระธาตุศรีสองรัก-Sky Walk เชียงคาน-ถนนคนเดิน

เชียงคาน                                                            

วันที่ 3   เชียงคาน ใส่บาตรข้าวเหนียว-(เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ หรือ แก่งคุดคู้) -เดินทางกลับ 



 
 
ส้าหรับกรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2565 น้าท่านเที่ยว แก่งคุดคู้ จุดชมวิวริมน ้าเป็นที่เปรียบเสมือนสทานที่เที่ยวตาก
อากาศของเมืองเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซื อของฝากต่างๆ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื อที่ 6)  
บ่าย  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 

 

รายการทัวร์สามารทสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร, การ

เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น 

ที่นั่งบนรทตู้บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดสรรตามการจองและช้าระเงินเท่านั น 

หมายเหตุส าคัญ: นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่ไปนี  ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก วี,แอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม หรือจอห์นสัน แอนด์จอห์น

สัน1เข็ม หรือวัคซีนไขว้อ่ืนๆครบ2เข็ม  

- หรือ แสดงพลตรวจโควิด-19ด้วยวิธีการRT-PCRหรือ ATK จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่รับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง) 

- หรือ พู้ที่หายจากโควิด-19มาแล้วเกิน1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือน โดยแนบใบรับรองแพทย์  

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

 ส้าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า ** 

 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็ม 

 อัตราบริการนี้รวม 

 • ค่ารท ค่าน ้ามัน และค่าบริการคนขับรท  

 • ค่าท่ีพัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/เดินทางคน
เดียว เพิ่ม 

ที่นั่ง/กรุ๊ป 

7-9 มกราคม 65 4,555  
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 16 
11-13 มกราคม 65 4,555 1,500 16 
14-16 มกราคม 65 4,555 1,500 16 
18-20 มกราคม 65 4,555 1,500 16 
21-23 มกราคม 65 4,555 1,500 16 
28-30 มกราคม 65 4,555 1,500 16 
4-6 กุมภาพันธ์ 65 4,555 1,500 16 
8-10 กุมภาพันธ์ 65 4,555 1,500 16 

เงื่อนไขการจอง 



 

 

 - กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็ม

หรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอน

เสริมขึ นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส้าหรับนักท่องเที่ยวไทย 

 • ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท้าไว้ 

ทั งนี ย่อมอยู่ในข้อจ้ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารทสั่งซื อประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

 อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 • ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส้าหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตทัวร์

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 

         เงื่อนไขการจอง 

มัดจ้าท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และช้าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ช้าระเงินค่ามัดจ้า หรือ

ช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารทูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด พู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

         เงื่อนไขการยกเลิก 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช้าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง(ท้ามี) 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความพิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง(ท้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอ่ืนๆ 

 

 

 

 



 

 

 หมายเหตุ 

• กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีพู้เดินทางขั นต่้า 8 ท่าน 

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 • บริษัทฯ ไม่รับพิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประท้วง ค้าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอเหนือ 

 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การทูกท้าร้าย การสูญหาย 

ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยพู้มี

อ้านาจของบริษัทฯก้ากับเท่านั น 

 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารทเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ การ

ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก้าหนดไว้ 

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารท

เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


