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เส้นทางการเดินทาง เชา้ เท่ียง เยน็ 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทุ่งกงัหนัลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้    

วนัท่ี 2 ภูทบัเบิก – พระธาตุศรีสองรัก – วดัเนรมิตวิปัสสนา - Sky Walk เชียงคาน – ถนนคน
เดินเชียงคาน 

   

วนัท่ี 3 ตกับาตรขา้วเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู-้ร้านของฝากไร่ก านนัจุล-กรุงเทพฯ    
 

สัมผสัลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน  
3 วนั 2 คืน  

ราคาเร่ิมต้น ท่านละ   4,899.- 
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Day 

1 
 

 

กรุงเทพ 
- 

เพชรบูรณ์ 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทุ่งกงัหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้การ
ตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หน้าท่ีจะท าการตรวจวดัอุณหภูมิ
ของลูกคา้เพื่อคดักรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ 

เช้า ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตูป้รับอากาศ   
 น าท่านชม  ทุ่งกังหันลม  อีกหน่ึงแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อท่ีสวยงาม ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านเพชรด า จังหวัด

เพชรบูรณ์   เม่ือเขา้มาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยงัเส้นทางท่องเท่ียวหลกับนเขาคอ้ จะสามารถมองเห็นก าหันลม
โดดเด่นไดอ้ยา่งง่ายได ้  เน่ืองจากจุดท่ีตั้งของโครงการทุ่งกงัหันลม อยูบ่นเนินเขาสูง บนระดบัความสูงกวา่น ้าทะเล
ประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนท่ีราบยอดเขาเน้ือท่ี 350 ไร่ จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ไดก้วา้งไกล (ราคา
ทวัร์ไม่รวมค่ารถรางหากท่านตอ้งการนัง่) น าท่านสู่ จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ ตั้งอยูบ่ริเวณทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ และไร่ 
GB เป็นจุดชมวิวท่ีมีหุ่นฟางคิงคองยกัษ์ขนาดใหญ่ ทางเดินลอยฟ้าไปยงัลานระเบียงชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิว
ของเขาคอ้ไดแ้บบพาโนราม่า นอกจากน้ีภายในพื้นท่ีของจุดชมวิวยงัมีมุมถ่ายภาพท่ีน่ารักมากมาย ทั้งแปลชิงชา้ รูป
ป้ันยอดมนุษย์ต่าง และมุมของดอกไม้เมืองหนาวและดอกหญ้าพร้ิวไหวรวมทั้ ง ร้านกาแฟ คอยให้บริการ
นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที1่) ณ ร้านอาหาร 
 จากนั้นน าท่านแวะเช็คอินท่ีร้าน Pino Latte ร้านกาแฟขึ้นช่ือของเพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นทั้งจุดชมวิวและร้านอาหารให้

ท่านไดส้ัมผสัวิวบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนราม่าของเขาคอ้ 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในบรรยากาศยามเยน็บนเชิงเขาผาซ่อนแกว้ ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นวดัท่ีมี

ความสวยงามวิจิตรตระการตา เน่ืองจากน าศิลปะหลายแขนงมาผนวกเขา้กบัการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนา 
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และมีท่ีตั้งอยูบ่นเชิงเขาสูง ท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพรอบดา้นได ้360 องศา กลายเป็นความสวยงามท่ีรวมเขา้ไว้
ดว้ยกนัทั้งในทางธรรม และในทางธรรมชาติ 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที2่) ณ ร้านอาหาร 

ท่ีพกั เขา้ท่ีพกั ณัฐติรัตน์แกรนด์โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

Day 

2 
 

 

เพชรบูรณ์ 
- 
เลย 

 

วันที่ 2 
ภูทับเบิก – จุดชมวิวภูทับเบิก - พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา - Sky Walk เชียงคาน – 
ถนนคนเดินเชียงคาน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที3่) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยงั “ภูทับเบิก”หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ ท่ีซ่ึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรม
บนภูสูง ต่ืนตาต่ืนใจกบัแปลงปลูกกะหล ่าปลีปลอดสารพิษท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เดินชมแปลงปลูกกระหล ่าปลี และ
ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  จากนั้นน าท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก บริเเวณจุดชมวิวสูงสุดซ่ึงเป็นหอวดัอุณหภูมิท่ีมี
ความสูง "1,768 เมตร จากระดบัน ้าทะเล” สูงท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

  

 

 

 

 

 

 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที4่) ณ ร้านอาหาร 
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 น าท่านเดินทางไปยงัด่ายซา้ย น าท่านเขา้ชมพระธาตุศรีสองรัก พระธาตุศรีสองรัก เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัของ
จงัหวดัเลย และถือเป็นสัญลกัษณ์และตราประจ าจงัหวดั ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอด่านซา้ย ริมฝ่ังแม่น ้าหมนั มีรูปทรงลกัษณะ
ศิลปกรรมแบบลา้นชา้ง ฐานเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรัส ย่อมุมไมสิ้บสอง องค์ระฆงัทรง บวัเหล่ียม คลา้ยพระธาตุพนม 
พระธาตุหลวง (เวียงจนัทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง (แขวงค าม่วน) พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นถวายเป็นอุเทสิก
เจดีย ์(หมายถึงเจดียส์ร้างขึ้นเพื่อพระศาสนา) สร้างขึ้นสมยักรุงศรีอยธุยา พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขี
พยานในการช่วยเหลือกนัต่อสู่กบัพม่า ระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมยัพระมหาจกัรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต 
(เวียงจนัทน์) สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช 
**ไม่แนะน าใหส้วมเส้ือผา้ท่ีมีสีแดงทั้งขา้งในและขา้งนอก**   
จากนั้นเดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย น าท่านนมสัการพระพุทธชินราชจ าลอง ชมความสง่างามของ
วิหารท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม Sky Walk เชียงคาน แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของจงัหวดัเลย ท่ีสูงกวา่ระดบัแม่น ้าโขง 80 เมตร 
ใหท้่านไดช้มทศันียภ์าพของล าน ้าโขง 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน หรือเรียกกันติดปากว่าถนนชายโขง เน่ืองจากเป็นถนนท่ีเลียบกบั
แม่น ้ าโขงให้ท่านไดช้มสถาปัตยกรรมเก่า บา้นไมเ้ก่าท่ีเป็นเสน่ห์ของเชียงคาน อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั 

เย็น อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ท่ีพกั เขา้ท่ีพกั พริมมาลณิ หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ ท่ีพกัทอ้งถ่ินไม่สามารถระบุประเภทเตียงได ้
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Day 

3 
 

 

เลย 
- 

กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู้-ร้านของฝากไร่ก านันจุล-กรุงเทพฯ 
05.30 น. น าท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึง ของเมืองเชียงคาน ในยามเชา้ นกัท่องเท่ียวจะมานัง่รอ

ใส่บาตร ขา้วเหนียวน่ึงร้อนๆ เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมายาวนานของวิถีชีวิตท่ีสงบ เรียบง่าย และ สัมผสัวิถีชีวิต
คนเชียงคานท่ี ตลาดเชา้เชียงคาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที5่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมทะเลหมอก จุดชมวิวภูทอก ตั้งอยูอ่  าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย วิวทะเลหมอกขาวโพลนตดักบัแสงสีส้ม

ของพระอาทิตย ์นอกจากวิวของทะเลหมอกแลว้ยงัเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นวิว 360 องศา แบบพาโนราม่าของเมือง
เชียงคานไดอี้กดว้ย ไม่ว่าจะเป็นแก่งคุดคูแ้ละล าน ้ าโขง ดว้ยภูแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นภูเขาสูง ท าให้ทศันียภาพโดยรอบ
บริเวณภูสวยบริบูรณ์ดว้ยธรรมชาติสร้างสรรค ์ในช่วงเวลาการชมทะเลหมอก คือในช่วงปลายฝนถึงฤดูหนาว ท่ีให้
คุณไดส้ัมผสัอากาศหนาวไดอี้กดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้  แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางล าน ้ าโขง ประกอบดว้ยหินกอ้นใหญ่ ๆ เป็น
จ านวนมาก ตวัแก่งกวา้งใหญ่เกือบจรด สองฝ่ังแม่น ้าโขง มีกระแสน ้าไหลผา่น ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งทะเลไทย 
ซ่ึงกระแสน ้ าเช่ียวกราก เวลาท่ีเหมาะสมคือช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นเวลาท่ีน ้ าแห้ง สามารถ
มองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชดัเจน 
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     กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที6่) ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านแวะซ้ือสินคา้ออร์แกนิค ณ ร้านไร่ก านันจุล สาขา 2 มีสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมายอาทิ ปลาส้ม น ้ ามลัเบอร์ร่ี 

กุนเชียง ขา้วเกรียบปลารสชาติต่างๆ ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผลไม ้น ้ าพริกประเภทต่างๆ อาหารส าเร็จรูป ให้ท่านได้

เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

14.00 น. น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  

18.00 น. กลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเดก็) พักเดี่ยว จ่ายเพ่ิม 

13-15 มี.ค. 64 4,899.- 2,000.- / ท่าน 

20-22 มี.ค. 64 4,899.- 2,000.- / ท่าน 

03-05 เม.ย. 64 (หยุดจักรี) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

10-12 เม.ย. 64 (หยุดสงกรานต์) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

12-14 เม.ย. 64 (หยุดสงกรานต์) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

13-15 เม.ย. 64 (หยุดสงกรานต์) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

30 เม.ย. 64-02 พ.ค. 64 (หยุดแรงงาน) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

08-10 พ.ค. 64 (หยุดพืชมงคล) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

03-05 มิ.ย. 64 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

25-27 มิ.ย. 64 4,899.- 2,000.- / ท่าน 

24-26 ก.ค. 64 (หยุดยาว)  4,999.- 2,000.- / ท่าน 

25-27 ก.ค. 64 (หยุดยาว) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

26-28 ก.ค. 64 (หยุดยาว) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 
 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จัดที่นั่งบนรถเท่านั้น 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หน้าท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อ

ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 
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4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 8 
ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดย
ค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
 

อตัราค่าบริการทัวร์นี้รวม 
1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  
2. ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามรายการหรือเทียบเท่า เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลอาจจะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
3. ค่าอาหาร 6 ม้ือตามรายการ 
4. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว (ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์เฉพาะผูเ้ดินทางสัญชาติไทย 
5. ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
7. คนขบัรถ ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , 

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ
เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มเติม กรณีท่ีเป็นผูเ้ดินทางสัญชาติอ่ืน อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านั้น) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้

ก่อนท าการช าระเงิน) 
6. ค่าประกนัสุขภาพ ค่าประกนัชีวิตส่วนตวั หรือค่าประกนัภยัธรรมชาติ 

 
การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 

1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน  
2. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวนเพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
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3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใชส้ าหรับการ
ท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 
 

การยกเลกิการเดินทาง 
1. เม่ือท่านตกลงช าระค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับ   เง่ือนไขและขอ้ตกลงทั้งหมดทุกขอ้

แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ในทุกกรณี 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้้องน ้าบนรถตลอดการ

เดินทาง  
3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอร์มน้ีใหทุ้กท่าน  เม่ือท่านกรอกแลว้กรุณาส่งคืนให ้ จน

ท.บริการบนรถบริการ) 
5. ทางบริษทัขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง-เคร่ืองด่ืม ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ   

  
 
 
 
 
 

 


