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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทุง่กงัหนัลม – ไร ่GB – Pino Latte Café –วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้    

วนัท่ี 2 
ภทูบัเบิก – พระธาตศุรสีองรกั – วดัเนรมิตวิปัสสนา - Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดิน
เชียงคาน 

   

วนัท่ี 3 ตกับาตรขา้วเหนียว-ภทูอก-แก่งคดุคู-้รา้นของฝากไรก่ านนัจลุ-กรุงเทพฯ    
 
 
 
 
 

ราคาเร่ิมต้น ทา่นละ4,899.- 

 

สัมผัสลมหนาวทีเ่ขาค้อภทูบัเบกิ เลย เชียงคาน 
3วัน 2 คืน 
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Day 

1 
 

 

กรุงเทพ 
- 

เพชรบูรณ ์
 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – ทุง่กังหนัลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภิเษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว) โดยมีเจา้หนา้ท่ี
คอยใหก้ารตอ้นรบัเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการ
ตรวจวดัอณุหภมูิของลกูคา้เพ่ือคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้รกิาร 

เช้า ออกเดนิทางสู ่จังหวัดเพชรบูรณ ์โดยรถตูป้รบัอากาศ   
 น าทา่นชมทุ่งกังหันลม   อีกหนึ่งแลนดม์ารค์แหง่เขาคอ้ท่ีสวยงาม ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีหมูบ่า้นเพชรด า จงัหวดั

เพชรบรูณ์   เม่ือเขา้มาในบรเิวณแคมป์สนเพื่อไปยงัเสน้ทางทอ่งเท่ียวหลกับนเขาคอ้ จะสามารถมองเห็น
ก าหนัลมโดดเดน่ไดอ้ยา่งง่ายได ้ เน่ืองจากจดุท่ีตัง้ของโครงการทุง่กงัหนัลม อยูบ่นเนินเขาสงู บนระดบั
ความสงูกวา่น า้ทะเลประมาณ 1,050เมตร ตระหง่านบนท่ีราบยอดเขาเนือ้ท่ี 350ไร ่จงึสามารถมองเห็นวิว
ทิวทศันไ์ดก้วา้งไกล (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่รถรางหากทา่นตอ้งการนั่ง) น าทา่นสู ่ จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ

ตัง้อยูบ่รเิวณทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ และ ไร่ GBเป็นจดุชมวิวท่ีมีหุน่ฟางคงิคองยกัษข์นาดใหญ่ ทางเดนิลอย
ฟ้าไปยงัลานระเบียงชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวของเขาคอ้ไดแ้บบพาโนรามา่ นอกจากนีภ้ายในพืน้ท่ีของ
จดุชมวิวยงัมีมมุถ่ายภาพท่ีนา่รกัมากมาย ทัง้แปลชิงชา้ รูปป้ันยอดมนษุยต์า่ง และมมุของดอกไมเ้มือง
หนาวและดอกหญา้พริว้ไหวรวมทัง้ รา้นกาแฟ คอยใหบ้รกิารนกัทอ่งเท่ียวอีกดว้ย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) ณ รา้นอาหาร 
 จากนัน้น าทา่นแวะเช็คอินท่ีรา้น Pino Latteรา้นกาแฟขึน้ช่ือของเพชรบรูณ ์ซึ่งเป็นทัง้จดุชมวิวและ

รา้นอาหารใหท้า่นไดส้มัผสัวิวบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนรามา่ของเขาคอ้ 
 น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  ในบรรยากาศยามเย็นบนเชิงเขาผาซอ่นแกว้ ไดข้ึน้ช่ือวา่

เป็นวดัท่ีมีความสวยงามวิจิตรตระการตา เน่ืองจากน าศลิปะหลายแขนงมาผนวกเขา้กบัการก่อสรา้งในเชิง
พระพทุธศาสนา และมีท่ีตัง้อยูบ่นเชิงเขาสงู ท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพรอบดา้นได ้ 360 องศา 
กลายเป็นความสวยงามท่ีรวมเขา้ไวด้ว้ยกนัทัง้ในทางธรรม และในทางธรรมชาติ 
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เยน็ รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่)ณ รา้นอาหาร 

ทีพั่ก เขา้ท่ีพกั ณัฐตรัิตนแ์กรนดโ์ฮเตล็หรือเทียบเทา่ ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

Day 

2 
 

 

เพชรบูรณ ์
- 

เลย 
 

วันที ่2 
ภูทบัเบกิ–จุดชมวิวภูทบัเบกิ - พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา -Sky Walk 
เชียงคาน – ถนนคนเดนิเชียงคาน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที3่)ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางไปยงั  “ภูทับเบิก ”หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ ท่ีซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ชมวิถีชีวิต
เกษตรกรรมบนภสูงู ตื่นตาต่ืนใจกบั แปลงปลูกกะหล ่าปลีปลอดสารพษิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  เดนิชม
แปลงปลกูกระหล ่าปลี และถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลกึ  จากนัน้น าทา่นสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก  บรเิเวณจดุ
ชมวิวสงูสดุซึ่งเป็นหอวดัอณุหภมูิท่ีมีความสงู " 1,768 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ” สงูท่ีสดุในจงัหวดั
เพชรบรูณ ์

  

 

 

 

 

 

 

  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)ณ รา้นอาหาร 
 น าทา่นเดนิทางไปยงัดา่ยซา้ย น าทา่นเขา้ชม พระธาตุศรีสองรักพระธาตศุรีสองรกั เป็นโบราณสถานท่ี

ส าคญัของจงัหวดัเลย และถือเป็นสญัลกัษณแ์ละตราประจ าจงัหวดั ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอดา่นซา้ย รมิฝ่ังแมน่ า้
หมนั มีรูปทรงลกัษณะศลิปกรรมแบบลา้นชา้ง ฐานเป็นส่ีเหล่ียมจตัรุสั ยอ่มมุไมส้ิบสอง องคร์ะฆงัทรง 
บวัเหล่ียม คลา้ยพระธาตพุนม พระธาตหุลวง (เวียงจนัทน)์ พระธาตศุรีโคตรบอง (แขวงค ามว่น) พระ
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ธาตศุรีสองรกั สรา้งขึน้ถวายเป็นอเุทสิกเจดีย ์(หมายถึงเจดียส์รา้งขึน้เพ่ือพระศาสนา) สรา้งขึน้สมยักรุง
ศรีอยธุยา พระธาตศุรีสองรกัสรา้งขึน้เพ่ือเป็นสกัขีพยานในการชว่ยเหลือกนัตอ่สูก่บัพมา่ ระหวา่งกรุงศรี
อยธุยา (สมยัพระมหาจกัรพรรด)ิ และกรุงศรีสตันาคนหตุ (เวียงจนัทน)์ สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช 
**ไมแ่นะน าใหส้วมเสือ้ผา้ท่ีมีสีแดงทัง้ขา้งในและขา้งนอก** 
จากนัน้เดนิทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ดา่นซา้ย น าทา่นนมสัการพระพทุธชินราชจ าลอง ชมความ
สง่างามของวิหารท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขา ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเขา้ชม Sky Walk เชียงคาน  แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องจงัหวดัเลย ท่ีสงูกวา่ระดบัแมน่ า้
โขง 80 เมตร ใหท้า่นไดช้มทศันียภ์าพของล าน า้โขง 

 น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่ ถนนคนเดนิเชียงคาน  หรือเรียกกนัตดิปากวา่ถนนชายโขง เน่ืองจากเป็นถนนท่ี
เลียบกบัแมน่ า้โขงใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมเก่า บา้นไมเ้ก่าท่ีเป็นเสนห่ข์องเชียงคาน อิสระใหท้า่น
เลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 

เยน็ อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพั่ก เขา้ท่ีพกัพริมมาลิณหรือเทียบเทา่  

หมายเหต ุท่ีพกัทอ้งถ่ินไมส่ามารถระบปุระเภทเตียงได ้
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Day 

3 
 

 

เลย 
- 

กรุงเทพฯ 
 

วันที ่3 ตักบาตรข้าวเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู้-ร้านของฝากไร่ก านันจุล-กรุงเทพฯ 
05.30 น. น าทา่นรว่ม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลกัษณอี์กอยา่งหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเชา้ 

นกัทอ่งเท่ียวจะมานั่งรอใสบ่าตร ขา้วเหนียวนึ่งรอ้นๆ เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมายาวนานของวิถีชีวิตท่ี
สงบ เรียบง่าย และ สมัผสัวิถีชีวิตคนเชียงคานท่ี ตลาดเชา้เชียงคาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที5่)ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ชมทะเลหมอกจุดชมวิวภูทอกตัง้อยูอ่  าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย วิวทะเลหมอกขาวโพลนตดั

กบัแสงสีสม้ของพระอาทิตย ์นอกจากวิวของทะเลหมอกแลว้ยงัเป็นจดุท่ีสามารถมองเห็นวิว 360 องศา 
แบบพาโนรามา่ของเมืองเชียงคานไดอี้กดว้ย ไมว่า่จะเป็นแก่งคดุคูแ้ละล าน า้โขง ดว้ยภแูหง่นีมี้ลกัษณะ
เป็นภเูขาสงู ท าใหท้ศันียภาพโดยรอบบรเิวณภสูวยบรบิรูณด์ว้ยธรรมชาตสิรา้งสรรค ์ในชว่งเวลาการชม
ทะเลหมอก คือในชว่งปลายฝนถึงฤดหูนาว ท่ีใหค้ณุไดส้มัผสัอากาศหนาวไดอี้กดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่แก่งคุดคู้แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยูก่ลางล าน า้โขง ประกอบดว้ยหินกอ้นใหญ่ 
ๆ เป็นจ านวนมาก ตวัแก่งกวา้งใหญ่เกือบจรด สองฝ่ังแมน่ า้โขง มีกระแสน า้ไหลผา่น ไปเพียงชอ่งแคบ ๆ 
ใกลฝ่ั้งทะเลไทย ซึ่งกระแสน า้เช่ียวกราก เวลาท่ีเหมาะสมคือชว่งเดือนกมุภาพนัธ ์ถึง เดือนพฤษภาคม 
ซึ่งเป็นเวลาท่ีน า้แหง้ สามารถมองเห็นเกาะแก่งตา่ง ๆ ชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่)ณ รา้นอาหาร 
 น าทา่นแวะซือ้สินคา้ออรแ์กนิค ณ ร้านไร่ก านันจุล  สาขา 2 มีสินคา้ใหเ้ลือกซือ้มากมายอาทิ ปลาสม้ 



สมัผัสลมหนาวทีเ่ขาคอ้ ภทูบัเบกิเลย เชยีงคาน 3 วนั 2 คนื (WTPNB-VN004) 

น า้มลัเบอรร์ี่ กนุเชียง ขา้วเกรียบปลารสชาตติา่งๆ ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผลไม ้น า้พรกิประเภทตา่งๆ 

อาหารส าเรจ็รูป ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 

14.00 น. น าทกุทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  

18.00 น. กลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ.. 
 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ(ไม่มีราคาเด็ก) พักเดีย่ว จ่ายเพิม่ 

26-28 ก.พ. 64(หยุดมาฆะบูชา) 4,899.- 2,000.- / ทา่น 

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

20-22มี.ค. 64 4,899.- 2,000.- / ทา่น 

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

10-12 เม.ย.64 (หยุดสงกรานต)์ 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

12-14 เม.ย.64 (หยุดสงกรานต)์ 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

13-15 เม.ย.64 (หยุดสงกรานต)์ 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

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

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

03-05 มิ.ย.64 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

25-27 มิ.ย.64 4,899.- 2,000.- / ทา่น 

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

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

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

หมายเหต:ุทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเป็นผูจ้ดัท่ีนัง่บนรถเท่านัน้ 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง  
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั)และเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม

คณะไมถ่ึง 8 ทา่น โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
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5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดนิทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด  
 

อัตราค่าบริการทัวรนี์ร้วม 
1. รถตูป้รบัอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  
2. คา่ท่ีพกั 2 คืน ตามรายการหรือเทียบเทา่ เน่ืองจากเป็นชว่งเทศกาลอาจจะปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม  
3. คา่อาหาร 6 มือ้ตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว (ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัรเ์ฉพาะผูเ้ดนิทางสญัชาตไิทย  
5. คา่มคัคเุทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดนิทาง  
6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
7. คนขบัรถ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงินทา่นละ 

1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไข
กรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ไ้ม่รวม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเครื่องดื่ม คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง  
3. คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ีทอ่งเท่ียวเพิ่มเตมิ กรณีท่ีเป็นผูเ้ดนิทางสญัชาตอ่ืิน อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท  
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ 

รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงิน) 
6. คา่ประกนัสขุภาพ คา่ประกนัชีวิตสว่นตวั หรือคา่ประกนัภยัธรรมชาติ  

 
การจองทัวรแ์ละส ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น  
2. ช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ านวนเพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงินเขา้

ทางธนาคารของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดนิทาง 7 วนั เพ่ือใช้

ส  าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
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การยกเลิกการเดนิทาง 

1. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบรษิัทฯแลว้ ทางบรษิัทฯถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบั   เง่ือนไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดนิทางในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ

ตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว  
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษิัท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เม่ือทา่นกรอกแลว้กรุณา

สง่คืนให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. ทางบรษิัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง-เครื่องดื่ม ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ   


