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รหสัทวัร ์AD05-03 

ทวัรภ์ทูบัเบิก เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ - ภเูรือ สกายวอลค์เชียงคาน จ.เลย 4 วนั 2 คืน 
(VAN) 
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 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

20.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 เจา้หน้าทีร่อใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ออก
เดนิทางโดย รถตู้ปรบัอากาศรุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ ภทูบัเบิก จ.เพชรบูรณ์ 

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้
ทัง้ส้ิน 

 

 

 

 

 

05.30 น. เดนิทางถงึ ภทูบัเบิก หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ ทีซ่ึง่มอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี ชมวถิชีวีติเกษตรกรรม
บนภูสงู ตื่นตาตื่นใจกบั แปลงปลูกกะหล ่าปลทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ 
จากนัน้น าทา่นสู่ จุดชมวิวภทูบัเบิก ทีม่คีวามสงู "1,768 เมตร จากระดบัน ้าทะเล" สงูทีส่ดุในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders 

 
อิสระอาหารเช้า @ภทูบัเบิก 

09.00 น. เดนิทางไป อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
น าท่านแวะสกัการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก  
แวะเตมิคาเฟอนี และถ่ายรูปสวยๆ แทนรกั ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

               น าชม ทุ่งกงัหนัลม 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - ภทูบัเบิก จ.เพชรบูรณ์ 

วนัท่ีสอง ภทูบัเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรกั ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) – ทุ่ง                      
กงัหนัลม - พิโน่ ลาเต้ รีสอรท์ แอนด ์คาเฟ่ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว - อ.ภเูรือ (-/L/D) 
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้น าทา่นแวะรา้นกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอรท์ แอนด ์คาเฟ่ 
พิโน่ ลาเต้ รีสอรท์ แอนด ์คาเฟ่  รา้นกาแฟดไีซน์เก๋ทีด่ดัแปลงมาจากตูค้อนเทรนเนอร ์ท่ามกลางววิ
ภูเขา 180 องศาของเขาคอ้ ทีร่า้นนี้นอกจากกาแฟหอมๆ เบเกอรีห่วานๆ แลว้ ยงัมทีีพ่กัสามารถมองเหน็
ววิของวดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ไดอ้ย่างชดัเจนไวค้อยบรกิารอกีดว้ย 
จากนัน้น าทา่นสกัการะเจดยี์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ และเป็นที่
ปฏบิตัภิาวนาของพุทธบรษิทั 
น าท่านเดนิทางสู่ อ.ภเูรือ 

17.30 น. Check in เขา้ทีพ่กั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
18.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ (2) ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ พกัผ่อนตามอธัยาศยั ZZzz 
 
 

 

 

 
05.30 น. น าท่านชมพระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอกยามเชา้ บนจุดชมววิ อทุยานแห่งชาติภเูรือ ชมหนิพระศวิะ 

หนิเต่า หนิพานขนัหมาก นมสัการพระพทุธรูปบนยอดภูเรอื ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

 
07.30 น. รบัประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
              เดนิทางไป วดัเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย น าท่านนมสัการพระพทุธชนิราชจ าลอง ชมความสงา่งามของ

วหิารทีต่ัง้อยู่บนยอดเขา ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

วนัท่ีสาม  อทุยานแห่งชาติภเูรือ - วดัเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรกั - พิพิธภณัฑ์ผีตาโขน (วดัโพน
ชยั) - เชียงคาน - แก่งคดุคู้ - ล่องเรือเลียบฝัง่แม่น ้าโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน (B/L/-) 
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 เดนิทางไป พระธาตุศรีสองรกั นมสัการองคพ์ระธาตุศรสีองรกั ซึง่ประชาชนชาวเลยใหค้วามนับถอื
มาก 
*ห้ามสวมเส้ือผ้าท่ีมีสีแดงทัง้ข้างในและข้างนอก 
เจดียพ์ระธาตุศรีสองรกั ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าหมนั สรา้งขึ้นสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดแิห่งกรุงศรอียุธยา และพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชแห่ง
กรุงศรสีตันาคนหุต(เวยีงจนัทร์) เมือ่ปี พ.ศ. 2103 เสรจ็ในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรสีองรกัสรา้งขึ้นเพือ่เป็นสกัขพียานในการช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนัระหว่างกรุงศรอียุธยา และเวยีงจนัทร์ กษตัรย์ิทัง้สองพระองค์ทรงครองราชสมบตัติรงกบัสมยัทีพ่ม่าเรอืงอ านาจ และมกีารรุกราน
ดนิแดนต่างๆ เพือ่ขยายอ านาจ สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิและพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช จงึตกลงรวมก าลงัเพือ่ต่อสูก้บัพม่า จงึทรงกระท า
สตัยาธษิฐานว่าจะไม่ล่วงล ้าดนิแดนของกนัและกนั และเพือ่เป็นทีร่ะลกึในการท าไมตรตีอ่กนั จงึไดร้่วมกนัสรา้งพระธาตุศรสีองรกั เพือ่เป็น
สกัขพียาน ณ กึง่กลางระหว่างแม่น ้าน่าน และแม่น ้าโขง ซึง่เป็นรอยต่อของทัง้สองราชอาณาจกัร นอกจากนี้ภายในพระธาตุศรสีองรกัยงัมี
พระพุทธรูปปางนาคปรก ศลิปะทเิบต หวันาคปรกสรา้งดว้ยศลิา องค์พระพทุธรูปสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ ์มหีน้าตกักวา้ง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุก
วนัขึ้น 12 ถ1ึ5 ค า่ เดอืน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรอื "ลูกผึ้งลูกเทยีน" จะร่วมกนัจดังานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะน าต้นผึ้งมาถวายพระธาตุ ซึง่
ถอืเป็นประเพณอีนัศกัดิส์ทิธิท์ีเ่กดิขึ้นประจ าทุกปี 

              จากนัน้ น าชม พิพิธภณัฑ์ผีตาโขน (วดัโพนชยั) 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดนิทางสู่ อ.เชียงคาน 
              เดนิทางไป แก่งคดุคู้ ชมทศันยีภาพอนัสวยงามของแกง่คุดคู ้เลอืกซือ้ของฝากจากเชยีงคาน เช่น มะพรา้ว

แกว้ ผา้ห่มนวม ฯลฯ  
น าท่าน ล่องเรือเลียบฝัง่แม่น ้าโขง พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิในอกีบรรยากาศหนึ่งของเมอืงเชยีง
คาน 

18.00 น. อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินเชียงคาน พรอ้มทอ่งราตร ีทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้เกไ๋ก๋ น่ารกัในแบบ
ของ 
  เชยีงคาน จากนัน้น าท่านกลบัทีพ่กั 
 
 
 
  

05.30 น. อรุณสวสัดิย์ามเชา้ตรู่ น าท่านเดนิทางไปร่วม ตกับาตรข้าวเหนียว จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชมทะเล
หมอกที ่ภทูอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ของเมอืงเชยีงคาน ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

07.30 น. รบัประทานอาหารเช้า (5) ณ โรงแรมท่ีพกั [หรอืตลาดเชา้เชยีงคาน] 
จากนัน้น าทา่นชม สกายวอลค์เชียงคาน 
สกายวอลค์ภคูกงิ้ว ตัง้อยู่ที ่ต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สงูกว่าระดบัแม่น ้าโขงกว่า 80 
เมตร หรอืเทยีบเทา่กบัตกึ 30 ชัน้เลยทเีดยีว มทีางเดนิทีท่ าดว้ยกระจกยาวกว่า 100 เมตร กวา้งกว่า 2 
เมตร เป็นจุดทีเ่สยีวและตืน่เตน้ทีสุ่ด และยงัเป็นสถานทีท่ีน่ักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชมววิไดอ้ย่าง
เพลดิเพลนิ โดยบนสกายวอล์คนัน้ จะสามารถมองเหน็แม่น ้าเหอืง แม่น ้าทีก่ ัน้ชายแดนไทยอกีดว้ย 

วนัท่ีส่ี  ตกับาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภทูอก - สกายวอลค์เชียงคาน - สวนหินผางาม - 
กรงุเทพฯ (B/L/-) 
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ออกเดนิทางสู่ ก่ิง อ.หนองหิน 
น าท่านชม สวนหินผางาม พสิจูน์ความงามตามธรรมาชาต ิจนไดร้บัฉายาว่า "คนุหมิงเมืองไทย" ท่าน
จะไดพ้บกบัอากาศทีเ่ยน็สบายตลอดทัง้ปี ไกดท์อ้งถิน่น าคณะปืนป่าย ลอดมดุ สนุกสนานกบัเขา
วงกต (ผจญภยัเลก็น้อย) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ 

              เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ 
ค ่า เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

18-21 กุมภาพนัธ ์2564 5,900 5,500 1,000 
25-28 กุมภาพนัธ ์2564 (วนัมาฆบูชา) 6,200 5,900 1,200 

4-7 มนีาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
11-14 มนีาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
18-21 มนีาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
25-28 มนีาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
2-5 เมษายน 2564 5,900 5,500 1,000 
9-12 เมษายน 2564 6,200 5,900 1,200 
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10-13 เมษายน 2564 6,200 5,900 1,200 
11-14 เมษายน 2564 6,200 5,900 1,200 
12-15 เมษายน 2564 6,200 5,900 1,200 
13-16 เมษายน 2564 6,200 5,900 1,200 
14-17 เมษายน 2564 6,200 5,900 1,200 
22-25 เมษายน 2564 5,900 5,500 1,000 
30 เม.ย.-3 พ.ค.2564 6,200 5,900 1,200 
13-16 พฤษภาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
20-23 พฤษภาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
27-30 พฤษภาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
2-5 มถิุนายน 2564 6,200 5,900 1,200 
10-13 มถิุนายน 2564 5,900 5,500 1,000 
17-20 มถิุนายน 2564 5,900 5,500 1,000 
24-27 มถิุนายน 2564 5,900 5,500 1,000 
1-4 กรกฎาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
8-11 กรกฎาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
15-18 กรกฎาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
23-26 กรกฎาคม 2564 6,200 5,900 1,200 
24-27 กรกฎาคม 2564 6,200 5,900 1,200 
29 ก.ค.-01 ส.ค.2564 5,900 5,500 1,000 
5-8 สงิหาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
11-14 สงิหาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
19-22 สงิหาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
26-29 สงิหาคม 2564 5,900 5,500 1,000 
2-5 กนัยายน 2564 5,900 5,500 1,000 
9-12 กนัยายน 2564 5,900 5,500 1,000 
16-19 กนัยายน 2564 5,900 5,500 1,000 
23-26 กนัยายน 2564 5,900 5,500 1,000 
30 ก.ย.-3 ต.ค.2564 5,900 5,500 1,000 
07-10 ตุลาคม 2564 6,200 5,900 1,200 
14-17 ตุลาคม 2564 6,200 5,900 1,200 
22-25 ตุลาคม 2564 6,500 6,200 1,500 
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28-31 ตุลาคม 2564 6,200 5,900 1,200 
4-7 พฤศจกิายน 2564 6,200 5,900 1,200 
11-14 พฤศจกิายน 2564 6,200 5,900 1,200 
18-21 พฤศจกิายน 2564 6,200 5,900 1,200 
25-28 พฤศจกิายน 2564 6,200 5,900 1,200 
03-06 ธนัวาคม 2564 6,500 6,200 1,500 
9-12 ธนัวาคม 2564 6,200 5,900 1,200 
16-19 ธนัวาคม 2564 6,200 5,900 1,200 
23-26 ธนัวาคม 2564 6,200 5,900 1,200 

30 ธนัวาคม 2564 - 02 มกราคม 2565 6,900 6,500 1,500 
31 ธนัวาคม 2564 - 03 มกราคม 2565 6,900 6,500 1,500 

 

 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน ราคาทา่นละ 5,900 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ *อาย ุ4-11 ปี 5,500 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 5,500 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 5,200 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,000 

 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
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อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ( แอร ์+ ทวี ี+ น ้าอุ่น) 
• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
• ค่ายานพาหนะทอ้งถิน่ 
• ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ เสือ้กนัหนาว หมวกและถุงมอื 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ครมีกนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 20 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
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เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 10 ท่าน 
 

 


