สัมผัสลมหนาวทีเ่ ขาค้อภูทบ
ั เบิก เลย เชียงคาน
3วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น ท่านละ

4,899.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

กรุงเทพฯ – ทุง่ กังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
ภูทบั เบิก – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา - Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดิน
เชียงคาน
ตักบาตรข้าวเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู-้ ร้านของฝากไร่กานันจุล-กรุงเทพฯ

สัมผัสลมหนาวทีเ่ ขาค ้อ ภูทบ
ั เบิกเลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

เช้า

เที่ยง

เย็น



















(WTPNB-VN004)

Day
1
กรุ งเทพ
เพชรบูรณ์
วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – ทุง่ กังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

04.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยให้การต้อนรับเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทาการ
ตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตูป้ รับอากาศ
นาท่านชมทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่หมูบ่ า้ นเพชรดา จังหวัด
เพชรบูรณ์ เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็น
กาหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้ เนื่องจากจุดที่ตงั้ ของโครงการทุง่ กังหันลม อยูบ่ นเนินเขาสูง บนระดับ
ความสูงกว่านา้ ทะเลประมาณ 1,050เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนือ้ ที่ 350ไร่ จึงสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ได้กว้างไกล (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถรางหากท่านต้องการนั่ง) นาท่านสู่ จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ
ตัง้ อยูบ่ ริเวณทุง่ กังหันลมเขาค้อ และ ไร่ GBเป็ นจุดชมวิวที่มีหนุ่ ฟางคิงคองยักษ์ขนาดใหญ่ ทางเดินลอย
ฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาค้อได้แบบพาโนราม่า นอกจากนีภ้ ายในพืน้ ที่ของ
จุดชมวิวยังมีมมุ ถ่ายภาพที่นา่ รักมากมาย ทัง้ แปลชิงช้า รูปปั้นยอดมนุษย์ตา่ ง และมุมของดอกไม้เมือง
หนาวและดอกหญ้าพริว้ ไหวรวมทัง้ ร้านกาแฟ คอยให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที1่ ) ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านแวะเช็คอินที่รา้ น Pino Latteร้านกาแฟขึน้ ชื่อของเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็ นทัง้ จุดชมวิวและ
ร้านอาหารให้ทา่ นได้สมั ผัสวิวบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนราม่าของเขาค้อ
นาท่านเดินทางต่อสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในบรรยากาศยามเย็นบนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขนึ ้ ชื่อว่า
เป็ นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากนาศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างในเชิง
พระพุทธศาสนา และมีท่ีตงั้ อยูบ่ นเชิงเขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้
360 องศา
กลายเป็ นความสวยงามที่รวมเข้าไว้ดว้ ยกันทัง้ ในทางธรรม และในทางธรรมชาติ

เช้า

กลางวัน

สัมผัสลมหนาวทีเ่ ขาค ้อ ภูทบ
ั เบิกเลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

(WTPNB-VN004)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที2่ )ณ ร้านอาหาร

่ ัก
ทีพ

เข้าที่พกั ณัฐติรัตน์แกรนด์โฮเต็ลหรือเทียบเท่า ให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day
2
เพชรบูรณ์
เลย
วันที่ 2

ภูทบ
ั เบิก–จุดชมวิวภูทบ
ั เบิก - พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา -Sky Walk
เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (มือ้ ที3่ )ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง “ภูทับเบิก ”หมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซ่งึ มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ ปี ชมวิถีชีวิต
เกษตรกรรมบนภูสงู ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่าปลีปลอดสารพิษทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในโลก เดินชม
แปลงปลูกกระหล่าปลี และถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก จากนัน้ นาท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก บริเเวณจุด
ชมวิวสูงสุดซึ่งเป็ นหอวัดอุณหภูมิท่ีมีความสูง " 1,768 เมตร จากระดับนา้ ทะเล ” สูงที่สดุ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที4่ )ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางไปยังด่ายซ้าย นาท่านเข้าชม พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุศรีสองรัก เป็ นโบราณสถานที่
สาคัญของจังหวัดเลย และถือเป็ นสัญลักษณ์และตราประจาจังหวัด ตัง้ อยูท่ ่ีอาเภอด่านซ้าย ริมฝั่ งแม่นา้
หมัน มีรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง ฐานเป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ สั ย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆังทรง
บัวเหลี่ยม คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวง (เวียงจันทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง (แขวงคาม่วน) พระ

สัมผัสลมหนาวทีเ่ ขาค ้อ ภูทบ
ั เบิกเลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

(WTPNB-VN004)

ธาตุศรีสองรัก สร้างขึน้ ถวายเป็ นอุเทสิกเจดีย ์ (หมายถึงเจดียส์ ร้างขึน้ เพื่อพระศาสนา) สร้างขึน้ สมัยกรุง
ศรีอยุธยา พระธาตุศรีสองรักสร้างขึน้ เพื่อเป็ นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันต่อสูก่ บั พม่า ระหว่างกรุงศรี
อยุธยา (สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสตั นาคนหุต (เวียงจันทน์) สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
**ไม่แนะนาให้สวมเสือ้ ผ้าที่มีสีแดงทัง้ ข้างในและข้างนอก**
จากนัน้ เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย นาท่านนมัสการพระพุทธชินราชจาลอง ชมความ
สง่างามของวิหารที่ตงั้ อยูบ่ นยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

เย็น
่ ัก
ทีพ

จากนัน้ นาท่านเข้าชม Sky Walk เชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย ที่สงู กว่าระดับแม่นา้
โขง 80 เมตร ให้ทา่ นได้ชมทัศนียภ์ าพของลานา้ โขง
นาท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน หรือเรียกกันติดปากว่าถนนชายโขง เนื่องจากเป็ นถนนที่
เลียบกับแม่นา้ โขงให้ทา่ นได้ชมสถาปั ตยกรรมเก่า บ้านไม้เก่าที่เป็ นเสน่หข์ องเชียงคาน อิสระให้ทา่ น
เลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าที่พกั พริมมาลิณหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ ที่พกั ท้องถิ่นไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้

สัมผัสลมหนาวทีเ่ ขาค ้อ ภูทบ
ั เบิกเลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

(WTPNB-VN004)

Day
3
เลย
กรุ งเทพฯ
วันที่ 3

ตักบาตรข้าวเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู้-ร้านของฝากไร่กานันจุล-กรุ งเทพฯ

05.30 น.

นาท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า
นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็ นประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่
สงบ เรียบง่าย และ สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน
รับประทานอาหารเช้า (มือ้ ที5่ )ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมทะเลหมอกจุดชมวิวภูทอกตัง้ อยูอ่ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วิวทะเลหมอกขาวโพลนตัด
กับแสงสีสม้ ของพระอาทิตย์ นอกจากวิวของทะเลหมอกแล้วยังเป็ นจุดที่สามารถมองเห็นวิว 360 องศา
แบบพาโนราม่าของเมืองเชียงคานได้อีกด้วย ไม่วา่ จะเป็ นแก่งคุดคูแ้ ละลานา้ โขง ด้วยภูแห่งนีม้ ีลกั ษณะ
เป็ นภูเขาสูง ทาให้ทศั นียภาพโดยรอบบริเวณภูสวยบริบรู ณ์ดว้ ยธรรมชาติสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาการชม
ทะเลหมอก คือในช่วงปลายฝนถึงฤดูหนาว ที่ให้คณ
ุ ได้สมั ผัสอากาศหนาวได้อีกด้วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยูก่ ลางลานา้ โขง ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่
ๆ เป็ นจานวนมาก ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่ งแม่นา้ โขง มีกระแสนา้ ไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ
ใกล้ฝ่ ั งทะเลไทย ซึ่งกระแสนา้ เชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะสมคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
ซึ่งเป็ นเวลาที่นา้ แห้ง สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชัดเจน

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที6่ )ณ ร้านอาหาร
นาท่านแวะซือ้ สินค้าออร์แกนิค ณ ร้านไร่กานันจุล สาขา 2 มีสินค้าให้เลือกซือ้ มากมายอาทิ ปลาส้ม

สัมผัสลมหนาวทีเ่ ขาค ้อ ภูทบ
ั เบิกเลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

(WTPNB-VN004)

นา้ มัลเบอร์ร่ี กุนเชียง ข้าวเกรียบปลารสชาติตา่ งๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ นา้ พริกประเภทต่างๆ
อาหารสาเร็จรูป ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย
14.00 น.

นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.00 น.

กลับถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
26-28 ก.พ. 64(หยุดมาฆะบูชา)
13-15 มี.ค. 64
20-22มี.ค. 64
03-05 เม.ย.64(หยุดจักรี)
10-12 เม.ย.64 (หยุดสงกรานต์)
12-14 เม.ย.64 (หยุดสงกรานต์)
13-15 เม.ย.64 (หยุดสงกรานต์)
30เม.ย.64-02 พ.ค.64 (หยุดแรงงาน)
08-10 พ.ค.64 (หยุดพืชมงคล)
03-05 มิ.ย.64
25-27 มิ.ย.64

ราคาท่านละ(ไม่มีราคาเด็ก)

่
พักเดีย่ ว จ่ายเพิม

4,899.4,899.4,899.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,899.4,999.4,999.4,999.-

2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน
2,000.- / ท่าน

24-26 ก.ค.64 (หยุดยาว)
25-27 ก.ค.64 (หยุดยาว)
26-28 ก.ค.64 (หยุดยาว)

หมายเหตุ:ทางบริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เป็ นผูจ้ ดั ที่นั ่งบนรถเท่านัน
้
หมายเหตุ (กรุ ณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน
SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย)และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผรู้ ว่ ม
คณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
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5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์นีร้ วม
1. รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พกั 2 คืน ตามรายการหรือเทียบเท่า เนื่องจากเป็ นช่วงเทศกาลอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
3. ค่าอาหาร 6 มือ้ ตามรายการ
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผูเ้ ดินทางสัญชาติไทย
5. ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7. คนขับรถ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จา่ ยที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ทอ่ งเที่ยวเพิ่มเติม กรณีท่ีเป็ นผูเ้ ดินทางสัญชาติอ่ืน อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
5. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี เท่านัน้ ) (กรณีตอ้ งการ
รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
6. ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิตส่วนตัว หรือค่าประกันภัยธรรมชาติ
่ ่ ัง
การจองทัวร์และสารองทีน
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์เต็มจานวนเพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่น่ งั เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้
สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
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การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลง
ทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทางในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้ บนรถ
ตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริน้ แบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณา
ส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยูบ่ นรถ
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