วันแรก

กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ - ไฮเดรนเยีย คาเฟ เขาคอ - พระธาตุผาซอนแกว - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - ภูทับเบิก

06.00 น.

พรอมกัน ณ ปมน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขาม ม.หอการคาไทย) ** พรอมบริการอาหารเชา เมนู ขาวเหนียวหมู
** จากนั้นนำทานออกเดินทางสู จังหวัดเพชรบูรณ (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) แหลงที่เที่ยวทาง
ธรรมชาติ ไมวาจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม หรือชมสายหมอก เปนเมืองที่เหมาะกับการพักผอนอยางเงียบสงบ ที่จะทำ
ใหคุณไดใกลชิดธรรมชาติที่แทจริง และยังสามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
นำทานเดินทางไปยัง ไฮเดรนเยีย คาเฟ เขาคอ เปนคาเฟที่อยูทามกลางสวนดอกไฮเดรนเยียดอกไฮเดรนเยียและดอกมากา
เร็ต มองเห็นวิวภูเขาแบบ 360 องศามี ถายรูปมุมไหนก็เริ่ดก็ปงเพราะที่คาเฟมีแตมุมสวยๆใหเลือกถายมากมาย นอกจากนี้ใน
สวนของกาแฟก็อรอยเริ่ด เคกนารัก แนะนำโดยเฉพาะเเครอทเคกที่มีรสชาติหวานแตไมเลี่ยน ทานกับคูคาปูชิโน ยิ่งทำใหทุก
อยา งลงตัวมากยิ่ง ขึ ้น ** ในแต ล ะช ว งเดื อ นจะสามารถชมดอกไม แ ตกต า งกั น ออกไป อาทิ เ ช น ทุ  ง ดอกไฮเดรนเยีย
(ประมาณ ธํนวาคม - มีนาคม), ทุงดอกมากาเร็ต (ประมาณกันยายน – มีนาคม) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ นอกจากนี้
ยังมีดอกเบญจมาศ ดอกดาวเรือง ทุงหญาหลากสีอีกมากมาย ซึ่งสามารถเที่ยวชมความงามกันไดตอลอดทั้งปเลยทีเดียว

กลางวัน
บ่าย

จากนั้นนำทานสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดพระธาตุผาซอนแกว พุทธสถานที่ตั้งตระหงานโอบลอมดวยขุนเขามากมาย
ไดกลายเปน “แลนดมารค” ของเขาคอ มีความวิจิตรอลังการจากการนำกระเบื้องสี ถวยชามเบญจรงค มุก ลูกปด พลอย แกว
แหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแตงเปนลวดลายที่สวยงาม ตั้งแตเสา ผนัง พื้น บันได เมื่อยาม
ต อ งแสงแดดทั ่ ว บริ เ วณจะสะท อ นประกายงดงามราวกั บ วั ด บนสรวงสวรรค และมหาวิ ห ารพระพุ ท ธเจ า ๕ พระองค
พระพุทธรูปสีขาวซอนกัน 5 องค ใหญโตโออา สถานที่สำคัญภายในวัด ไดแก เจดียพระธาตุผาแกว บริเวณใตฐานพระเจดียใ ช
เปนที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเปนที่เจริญสติภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

นำทานเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ทองเที่ยวที่เปนทั้งคาเฟและรีสอรทยอดนิยม โดยเฉพาะฤดู
ฝนและฤดูหนาวที่นักทองเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวทะเลหมอกเปนจำนวนมาก นักทองเที่ยวที่มาพักจะไดชมวิว ทิวทัศนภูเขา
ชมดาวบนทองฟา รีสอรทบนเขาสูงใกลเชิงผาซอนแกวที่มีวิวสวยในมุมมอง 360 องศา และจุดขายสำคัญสามารถมองเห็นวัด
พระธาตุผาซอนแกวไดอยางชัดเจน บางวันที่มีฝนตกยามเชาจะมีทะเลหมอกเออลนขึ้นมาเหมือนฟองนมในกาแฟลาเต แถมมี
รานกาแฟดีไซนเทใหคุณไดนั่งจิบกาแฟหอมๆ ไอศกรีม และเบเกอรี่โฮมเมด เคลาบรรยากาศสวยๆ
ค่ำ
พักที่

บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก เมนู ชุดหมูกระทะ
ทับเบิกสเตยวิว หรือระดับเทียบเทาเดียวกัน ** เนื่องจากที่พักบนภูทับเบิกจะเปนแนวบานพัก สิ่งอำนวยความสะดวก
อาจจะไมเทียบเทาโรงแรม **

วันที่สอง

ชมพระอาทิตยขึ้น พรอมวิวทะเลหมอก - เลย - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปสสนา – เชียงคาน – ลองเรือหางยาว
แกงคุดคู ชมทิวทัศนสองฝงไทย-ลาว - ถนนคนเดินเชียงคาน

05.30 - 06.00 น. ตื่นเชา ชมพระอาทิตยขึ้น พรอมวิวทะเลหมอก ณ ที่พัก ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศที่รายลอมไปดวยทะเลหมอกสุดฟน
เหมือนดั่งสวรรคบนดิน (ทะเลหมอกในแตละวันจะมีมากหรือนอย ขึ้นอยูกับสภพาอากาศ)
เชา

บริการอาหารเชา ณ ที่พัก

จากนั้นเดินทางสู เลย ตามเสนทางที่ลัดเลาะไปตามไหลเขา นำทานสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบลานชางที่
คลายกับองคพระธาตุพนม เปนพระธาตุที่สรางขึ้นเพื่อเปนสักขีพยานแหงไมตรี ในการชวยเหลือกัน ระหวางกรุงศรีอยุธยาและ
กรุงศรีสัตนาคนหุต (กรุณางดแตงกายสีแดง ขึ้นสักการะองคพระธาตุศรีสองรัก)
นำทานชม วัดเนรมิตวิปสนา วัดตั้งอยูสูงเดนอยูบนเนินเขาหางจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กนอย สถาปตยกรรมภายในวัด
กอสรางดวยศิลาแลงทั้งหลัง พระอุโบสถขนาดใหญตกแตงอยางวิจิตรงดงาม เมื่อเขามาในพระอุโบสถจะพบกับความงดงาม
ของพระประธานปางมารวิชัย พระพุทธชินราชจำลอง ใหทุกทานไดสักการะขอพรเพื่อความเปนสิริมงคล และชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่สวยงาม มีลวดลายออนชอยดวยศิลปะของชางเขียนชาว ดานซาย ซึ่งใชเวลาวาดนานถึง 8
ป เปนภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดกและภาพทศชาติ
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บาย

พักที่

นำทานเดินทางสู เชียงคาน เมืองเล็กๆ นารักริมโขง ชายขอบ
จังหวัดเลย ชุมชนที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม และวิถีชีวิตที่เรียบงายแต
มีเสนหชวนนาหลงใหล นำทานลองเรือหางยาว แกงคุดคู ชม
ทิวทัศนสองฝงไทย-ลาว เดินเลนพักผอนชมความงามของแกง
หิน ชมวิถีชีวิตชาวบานที่ลองเรือหาปลาในแมน้ำโขง
นำทานเดินเลนชอปปงที่ ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศ
ของเมืองเชียงคานยามเย็น ถนนชายโขงแหงนี้จะกลายเปนถนน
คนเดินที่คราคร่ำไปดวยนักทองเที่ยวที่มาเดินทอดนองชมบานไม
เกาแก เดินถายรูปทามกลางบรรยากาศคลาสสิคของบานไมเกา
สองฝงถนนชายโขง ซึ่งยังคงความเปนเอกลักษณไว บางหลังเปน
รานอาหาร รานกาแฟ บางหลังก็พัฒนาเปนโฮมสเตยหรือเกสต
เฮาส บางก็เปนรานขายของที่ระลึก มีสินคาและอาหารพื้นเมือง
ใหนักทองเที่ยวชิมชอปไมมีเบื่อ กิจกรรมอีกอยางหนึ่งก็คือการขี่
จักรยานเลาะริมฝงโขง ดูวิวทิวทัศนสวยๆ สัมผัสอากาศสดชื่น
และวิถีชีวิตผูคนที่นารัก สวนในตอนเชาจะมีการตักบาตรขาว
เหนียว ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาชานาน ** เพื่อความ
เพลิ ด เพลิ น ในการท อ งเที ่ ย ว ให ท  า นอิ ส ระอาหารเย็ น ตาม
อัธยาศัย **
นอนนับดาว รีสอรท หรือระดับเทียบเทาเดียวกัน

วันที่สาม

ตักบาตรขาวเหนียว - พระใหญภูคกงิ้ว - สกายวอลค เชียงคาน - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

05.00 น.

ตื่นรับอรุณยามเชาที่สดใส นำทานเดินทางสูถนนชายโขงเพื่อ
รวมทำบุญ ตักบาตรขาวเหนียว ยามเชาที่เปนวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชาวเชียงบริเวณ ณ หนาวัดทาคก ในทุกๆ เชาตั้งแต
เวลาตีหาเปนตนไป พระสงฆจะเดินออกบิณฑบาต ชาวบานจะ
นำขาวเหนียว และอาหารมาใสบาตร ซึ่งนักทองเที่ยวก็สามารถ
รวมตักบาตรขาวเหนียวดวยกันได

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นำทานออกเดินทางไปสู จุดชมวิวพระใหญภูคกงิ้ว เพื่อกราบ
สักการะ พระใหญภูคกงิ้ว หรือ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลา
ทวินคราภิรักษ ประดิษฐานอยูที่ภูฟา บานทาดีหมี เปนที่
สักการะบูชาของชาวเชียงคาน และยังมีแหลงทองเที่ยวแหง
ใหมที่มาพรอมความสูงและความเสียว สกายวอลคเชียงคาน
เดินชมวิวบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพื้นดิน
เทียบเทาตึก 30 ชั้น เปนจุดชมวิวสวยๆ จากมุมสูงที่สามารถ
มองเห็นวิวฝง ไทย-ลาว ไดแบบพาโนรามา และเปนบริเวณที่มี
แมน้ำเหืองและแมน้ำโขงไหลมาบรรจบกัน

กลางวัน
13.00 น.
17.30 น.
20.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
หลังรับประทานอาหารนำทานออกเดินทางจาก เชียงคาน
นำทาน แวะซื้อของฝาก ระหวางทาง
เดินทางถึง ปมน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขาม ม.หอการคาไทย) โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ **

อัตราคาบริการ
กำหนดการเดินทาง

03 – 05 มิถุนายน 2565
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)
10 – 12 มิถุนายน 2565
17 – 19 มิถุนายน 2565
24 – 26 มิถุนายน 2565
01 – 03 กรกฎาคม 2565
08 – 10 กรกฎาคม 2565
15 – 17 กรกฎาคม 2565
22 – 24 กรกฎาคม 2565
29 – 31 กรกฎาคม 2565
05 – 07 สิงหาคม 2565
12 – 14 สิงหาคม 2565
(วันแมแหงชาติ)
19 – 21 สิงหาคม 2565

ประเภทพาหนะ

ราคาทานละ

รถตู VIP

7,999

รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP

6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
7,999
6,999

รถตู VIP

7,999

รถตู VIP

6,999

26 – 28 สิงหาคม 2565
02 - 04 กันยายน 2565
09 – 11 กันยายน 2565
16 – 18 กันยายน 2565
23 – 25 กันยายน 2565
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565
07 – 09 ตุลาคม 2565
13 – 15 ตุลาคม 2565
(วันคลายวันสวรรคต ร.9)
14 – 16 ตุลาคม 2565
21 – 23 ตุลาคม 2565
(วันปยะมหาราช)
22 – 24 ตุลาคม 2565
(วันปยะมหาราช)
28 – 30 ตุลาคม 2565
04 – 06 พฤศจิกายน 2565
11 – 13 พฤศจิกายน 2565
18 – 20 พฤศจิกายน 2565
25 – 27 พฤศจิกายน 2565
02 – 04 ธันวาคม 2565
03 – 05 ธันวาคม 2565
(วันพอแหงชาติ)
09 – 11 ธันวาคม 2565
(วันรัฐธรรมนูญ)
10 – 12 ธันวาคม 2565
(วันรัฐธรรมนูญ)
16 – 18 ธันวาคม 2565
23 – 25 ธันวาคม 2565
30 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66
(วันปใหม)
31 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66
(วันปใหม)

รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP

6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
7,999

รถตู VIP

8,999

รถตู VIP

8,999

รถตู VIP

8,999

รถตู VIP

8,999

รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP

7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999

รถตู VIP

8,999

รถตู VIP

8,999

รถตู VIP

8,999

รถตู VIP
รถตู VIP

7,999
7,999

รถตู VIP

9,999

รถตู VIP

9,999

*** คาบริการขางตน ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนำเทีย่ ว ทานละ 400 บาท ***
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจำนวน 6 ทาน และไมเกิน 8 ทาน ตอ 1 คันรถตู ถาผูโดยสารไมครบจำนวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

เนื่องดวยสถานที่ทอ งเที่ยว หรือรานคาบางแหงอาจจะยังไมสามารถเปดใหบริการได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลง หรืองด
สถานที่ดังกลาว อันมาจากเหตุสุดวิสัย
อัตราคาบริการนี้รวม
 คารถตู VIP นำเที่ยวตามรายการ
 คาที่พัก หองละ 2 ทาน พรอมอาหารเชา ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
หองพัก
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศก และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ
ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
 คาทิปคนขับรถ และไกดนำเที่ยว ทานละ 400 บาท
เงื่อนไขการชำระคาบริการ
1.
2.

3.

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชำระเงินมัดจำคาทัวร เปนจำนวน 3,000 บาทตอทาน พรอมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชำระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่
ไมชำระเงิน หรือชำระเงินไมครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนำเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินคาทัวรเต็มจำนวน ของคาทัวรที่ชำระแลว และหักคาใชจายที่จายจริง ไดแก คา
ยานพาหนะ รานอาหาร โรงแรมที่พัก คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ทองเที่ยว คาบริการ หรือคาใชจายที่จำเปนอื่นๆ
** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน **

2.2
2.3

ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินคาทัวร 50% และหักคาใชจายที่จายจริง ไดแก คายานพาหนะ รานอาหาร โรงแรมที่
พัก คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ทองเที่ยว คาบริการ หรือคาใชจายที่จำเปนอื่นๆ
ยกเลิกกอนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไมคืนเงินคาทัวรที่ชำระแลวทั้งหมด**

เงื่อนไขและขอกำหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สำหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสำคัญ
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
5. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอำนาจในการใหคำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอำนาจ
ของบริษัทกำกับเทานั้น

บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

