ี งคาน3ว ัน 2คืน
PLVN03ภูลมโลเขาค้อเชย
เดินทางโดยรถตู ้ปรับอากาศVIPพักเพชรบูรณ์ 1คืน เชียงคาน1คืน ราคา 4,555บาท

วันที่ 1 ปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-เขาค้อ-ทุ่งกังหันลมเขาค้อ-ไร่GB-เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee -วัดพระธาตุผา
ซ่อนแก้ว-พีโน่ ลาเต้
05.00น. พร้อมกันที่จดุ นัดหมาย

ปั๊ มนํา้ มัน Shellแม็คโคร แจ้งวัฒนะ

เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับออกเดินทางสูเ่ ขาค้อ อิสระให้
ทุกท่านพักผ่อนบนรถ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมง) ชม
วิวมุมสูงที่ทศั นียภาพสวยงามบนเขาค้อทุ่งกังหันลมเขาค้อ และ
ไร่ GB ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมือง
หนาวหลากหลายสีสนั ที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา ท่าน
สามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับแปลงดอกไม้สนั สัน
สวยงามที่ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ (รวมค่าเข้าชม)
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน(มือ้ ที่ 1)เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee Khaokhoคาเฟ่ เปิ ดใหม่บรรยากาศดีบนยอดเขา
จุดชมวิวทะเลหมอกที่
สวยงาม (ไม่รวมค่าเข้าและ
เครื่องดื่ม)วัดพระธาตุผา
ซ่อนแก้ว มีความงดงาม
รายล้อมด้วยทิวเขาสูง
สลับซับซ้อน มี่เจดียท์ ี่มี
ลวดลายการตกแต่งด้วย
ถ้วยกระเบือ้ ง หินสีตา่ งๆ มี
องค์พระพุทธรูปสีขาว เรียงกัน 5 องค์ มองเห็นอย่างโดดเด่นสวยงาม Pino Latte Restaurant & Cafeร้านกาแฟสุด
ชิคตกแต่งได้ทนั สมัยสไตล์โมเดิลลอฟท์ มีมมุ ระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม
เครื่องดื่ม)

เย็น

บริการอาหารเย็น (มือ้ ที่ 2)ที่พกั :WORACHAT BOUTIQUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

(ไม่รวม

วันที่ 2 หล่มสัก-กกสะท้อน-ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย-ด่านซ้าย-พระธาตุศรีสองรัก-Sky Walkเชียงคาน-ถนนคนเดินเชียง
คาน
เช้า

เทีย่ ง

เย็น

รับประทานอาหารเช้า (มือ้ ที่3 )เดินทางสู่ กกสะท้อน
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปลี่ยนยานพาหนะเป็ นรถ
บริการนําเที่ยวรถท้องถิ่น เดินทางสูจ่ ดุ ชมวิวภูลมโล ชมหุบ
เขาสีชมพูซากุระเมืองไทย ต้นพญาเสือโคร่งบานสะพรั่ง
สวยงาม บนพืน้ ที่กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
ไทยปกคลุมไปด้วยต้นซากุระเมืองไทยที่ออกดอกบาน
สะพรั่งสวยงาม หมายเหตุ: ดอกพญาเสือโคร่งจะเริ่มออก
ดอกบานช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ.ของทุกปี และขึน้ อยู่กบั สภาพ
ภูมิอากาศแต่ละปี
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 4)พระธาตุศรีสองรักสัญลักษณ์ของความรักที่ม่นั คงยืนยง เป็ นดั่งสักขีพยานถึงความเป็ น
มิตรไมตรีตอ่ กันระหว่างอาณาจักรสยาม และอาณาจักรล้านช้างเป็ นตราประจําจ.เลย (ห้ามใส่เสือ้ ผ้าสีแดง ขึน้ ไปยังองค์
พระธาตุ เพราะสีแดงหมายถึงเลือด การสูร้ บศัตรู )สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คใหม่เมืองเลย สัมผัสความตื่นเต้น
พร้อมชมความสวยงาม ความสูง มีทางเดินเป็ นพืน้ กระจกใส เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่นา้ํ โขงสุดชายแดนไทย 
อิสระเดินเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคานชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซือ้ ของตามอัธยาศัยอิสระอาหารเย็น
ที่พกั : เชียงคานบูติคหรือระดับเทียบเท่า

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

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้า(มือ้ ที่ 5)ใส่บาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมอันดีงาม
ที่เชียงคาน (ค่าทัวร์ไม่รวมชุดใส่บาตร)
สําหรับกรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน มกราคม 2565 เดินทางสู่ อําเภอภูเรือ
ชมความงดงาม เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครัง้ ที่ 10 จัดบริเวณทางขึน้
อุทยานแห่งชาติภเู รือ(ปี นีง้ านจัดวันที่ 25 พ.ย.64 ถึง 31 ม.ค.65) ภายใน
งานเต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสสีเขียวสีแดงที่ถกู จัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามชมความสวยงาม สัมผัสอากาศเย็นสบาย และ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
สําหรับกรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2565 นําท่านเที่ยวแก่งคุดคู้ จุดชมวิวริมนํา้ เป็ นที่เปรียบเสมือนสถานที่เที่ยว
ตากอากาศของเมืองเชียงคานชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซือ้ ของฝากต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 6)

บ่าย

 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนัน้ ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ

, สายการบิน

การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็ นต้น

ที่น่ งั บนรถตูบ้ ริษัทขอสงวนสิทธิ์จดั สรรตามการจองและชําระเงินเท่านัน้
ว ันเดน
ิ ทาง

ราคา
ผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

7-9 มกราคม 65

4,555

พ ักเดีย
่ ว/
เดน
ิ ทางคน
เดียว เพิม
่
1,500

11-13 มกราคม 65

4,555

1,500

16

14-16มกราคม 65

4,555

1,500

16

18-20มกราคม 65

4,555

1,500

16

21-23มกราคม 65

4,555

1,500

16

28-30มกราคม 65

4,555

1,500

16

4-6 กุมภาพ ันธ์ 65

4,555

1,500

16

8-10 กุมภาพ ันธ์ 65

4,555

1,500

16

ไม่มรี าคาเด็ก

ทีน
่ ง/กรุ
่ั
ป
๊

16

หมายเหตุสาคัญ: นักท่องเทีย่ วต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่ไปนี ้ ซิโนแวค ,ซิโนฟาร์ม ,โมเดอร์นา ,ไฟเซอร์ ,สปุตนิก วี ,แอสตราเซเนกา ครบ2เข็มหรือจอห์นสัน
แอนด์จอห์นสัน1เข็ม หรือวัคซีนไขว้อื่นๆครบ2เข็ม
- หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19ด้วยวิธีการRT-PCRหรือATK จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่รบั รอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง)
- หรือ ผูท้ ี่หายจากโควิด-19มาแล้วเกิน1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนโดยแนบใบรับรองแพทย์
เงือ
่ นไขการจอง

่ ระกอบการเดินทาง
เอกสารทีป
สําเนาบัตรประชาชน

** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา **

เอกสารรับรองการได้รบั วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็ม
อัตราบริการนีร้ วม
•ค่ารถ ค่านํา้ มัน และค่าบริการคนขับรถ
•ค่าที่พกั 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

- กรณีหอ้ งพักคูแ่ บบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพกั ห้อง DBLมาแล้วห้อง
เต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWNแทนแทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีหอ้ งพัก 3 ท่าน TRPอาจเป็ น เตียงเสริม หรือฟูก
ที่นอนเสริมขึน้ อยู่กบั แบบที่พกั ของโรงแรมนัน้ ๆชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
•ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาํ หรับนักท่องเที่ยวไทย
•ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
•เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททํา
ไว้ ทัง้ นีย้ ่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ ประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
อัตรานีไ้ ม่รวม
•ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต้น
•ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรตั ิ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีตอ้ งการทานแยกจาก
เซตทัวร์จะมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติม
•ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
เงือ่ นไขการจอง
มัดจําท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์สว่ นที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงือ่ นไขการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
•กรุ๊ปคอนเฟิ ร์มเดินทางจะต้องมีผเู้ ดินทางขัน้ ตํ่า 8 ท่าน
•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั ไม่อาจแก้ไขได้
•บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
•การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
•มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯกํากับเท่านัน้
•ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํา้ มันที่ไม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้
•เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

