
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เดินทาง ตลุาคม-ธนัวาคม 2563 

เชยีงคาน l ภปู่าเปาะ l สวนหินผางาม l พิพิธภณัฑไ์ทด า l ชมทะเลหมอกภทูอก l  

แก่งคุด้คู่ l สกายวอลค์เมืองเลย l 
 
 
 
 
 
 
 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ กลางวัน เย็น 

วันที่ 1 

 

กรงุเทพฯ-เลย 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 เลย - ภปู่าเปาะ – สวนหินผางาม – สกายวอลค์เมืองเลย - ถนนคนเดนิเชียง

คาน 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 

 

ชมทะเลหมอกที่ภทูอก –เชียงคาน – แกง่คดุคู ้-บา้นพพิธิภณัฑไ์ทด า -

กรงุเทพฯ 
   

 
 

 

เลย เชียงคาน ชมทะเลหมอก 3 วนั 1 คืน 

เริ่มตน้เพียง  2,999.-  



 

 

 

Day 

1 
 

 

 

กรงุเทพฯ 

 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการ

ท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรอง

ก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ  

23.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวัดเลย 

Day 

2 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

เลย 
วนัท่ี 2 เลย - ภปู่าเปาะ – สวนหินผางาม – สกายวอลค์เมืองเลย - ถนนคนเดินเชียงคาน 

เชา้  อิสระอาหารเชา้ ณ จดุพกัรถ 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่  ภปู่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย ภปู่าเปาะ ตั้งอยู่ที่บา้นผาหวาย ต าบลปวนพ ุอ าเภอ

หนองหิน จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย โดยมีฉากหลังเป็นภหูอที่มีรปูทรง

คลา้ยภเูขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนัน้ค าว่าภปู่าเปาะ นัน้มาจากภเูขาที่มีป่าไผเ่ปาะ ไผเ่ปาะเป็นไผ่

ชนิดหนึ่งที่ขึ้นไดท้ัว่ไปตามภเูขา ลักษณะของไผ่เปาะนัน้ เป็นไผ่ที่เปาะแตกหักงา่ย และนี่คือที่มาของค า

ว่า ภปู่าเปาะ น าท่านเปลี่ยนนัง่รถอีแตก๊ขึน้ภปู่าเปาะ ซ่ึงจะน าท่านไปสู่จดุชมวิวตา่งๆ ของภปู่าเปาะนี ้

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สวนหินผางามหรือคนุหมิงเมืองเลย ภายในสวนหินผางามมีเสน้ทางเดิน

สลบัซับซอ้น บางชว่งดลูึกลบันา่ตื่นเตน้คลา้ยกบัผจญภยัอยู่ในเขาวงกต ตลอดเสน้ทางยังมีโอกาสพบ



 

เห็นตน้ไมห้ายากและตน้ไมย้ักษท์ี่มีอายหุลายรอ้ยปี สวนหินแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "คนุหมิงเมือง

เลย" เพราะมีลกัษณะคลา้ยกบัป่าหินที่เมืองคนุหมิง ประเทศจีน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี1) ณ รา้นอาหาร  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สกายวอลค์เมืองเลย อยู่ที่อ าเภอเชียงคาน ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

ของจังหวัดเลย มีความสงูกว่าระดับแม่น า้โขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชัน้ มีทางเดินพื้นกระจก 

2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น า้เหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น า้โขง ที่กั้นพรมแดนไทย-

ลาว และมีพระใหญ่ภคูกงิ้ว เป็นพระพทุธรปูปางลีลาประทานพร สงูกว่า 19 เมตร อยู่ใกลบ้ริเวณ

สกายวอล์คเชียงคาน ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศริมฝั่งแม่น ้าโขงตามอัธยาศัยพรอ้มกับวิวอัน

กวา้งขวางงดงาม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเชียงคาน ซ่ึงเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น า้โขงที่ขึ้น

ชื่อว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่ง ที่คงยังคงไวซ่ึ้งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใชช้ีวิตแบบเรียบงา่ย พอเพียง 

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซ่ึงหาดยูากในปัจจบุัน ภาพบา้นเก่าๆที่เรียงรายติดกนัอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดดูใจ 

ใหน้ักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ไหลเดินทางกันมาที่นี่  บา้นเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่ง

ออกเป็นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปไปกับถนนใหญ่ซ่ึงเป็นถนนสายหลัก เริ่ม

ตัง้แตถ่นนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1- 24  แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝัง่บนกบัฝัง่ล่างซ่ึงชื่อซอยเหมือนกัน 

ตลอดสองขา้งทางนัน้มีทั้งรา้นอาหาร รา้นขายของฝากมากมาย ท่านยังสามารถเก็บภาพที่ระลึกริม

ฝัง่แมน่ า้โขงอันสวยงามไดอ้ีกดว้ย 

ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั น าท่านเดินทาง เขา้ที่พกั เชียงคาน ฮิลล ์รีสอรท์ หรือเทียบเท่า อิสระพกัผอ่นตามอัธยาศัย 

Day 

3 

 

 

เลย 

- 

กรงุเทพฯ 

 
 

วนัท่ี 3 ชมทะเลหมอกท่ีภทูอก –เชียงคาน – แกง่คดุค ู ้-บา้นพิพิธภณัฑไ์ทด า -กรงุเทพฯ 

 ตื่นรับอรณุยามเชา้ที่สดใส จากนัน้น าท่านขึน้รถสองแถวทอ้งถ่ินไปชมทะเลหมอกท่ีภทูอก ซ่ึงเป็นจดุ

ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตยข์ึ้นของเชียงคาน เป็นที่ตัง้ของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจดุ

ชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแมน่ า้โขงไดโ้ดยรอบ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบเชียงคานท่านละ 1 ชดุ (มื้อท่ี2) ณ รา้นอาหาร  

 น าท่านเที่ยวชมเมืองเชียงคานยามเชา้ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยามเชา้อีกครั้ง 

 กลบัเขา้สทูี่พกั ใหท้่านไดท้ าธรุะส่วนตวั เก็บสมัภาระ 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่แก่งคดุค ู ้ซ่ึงอยู่บริเวณเชียงคาน เป็นที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคาน

เลยก็ว่าได ้โดยจะมีนกัท่องเที่ยวเขา้มาชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกใน

ยามเย็น ดว้ยวิวทิวทัศนข์องแม่น า้โขงที่กวา้งขวางไกลสดุลกูหลูกูตา ขนานไปสองฝั่งทั้งไทยและลาว 



 

ในช่วงเวลาที่น า้ลดจะเห็นเกาะแก่งต่างๆ ขึน้มา โดยจะเห็น ภคูวายเงนิ ตัง้เด่นเป็นฉากหลังอยู่ฝัง่ตรง

ขา้ม บริเวณใกลเ้คียงยังมีรา้นขายของฝากมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึกและสินคา้พื้นเมือง

เป็นของฝาก อาทิ ผา้นวมเชียงคาน,มะพรา้วแกว้ ที่เป็น สินคา้ที่ขึน้ชื่อของเชียงคาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี3) ณ รา้นอาหาร  

 น าท่านเดินทางสู่บา้นพิพิธภณัฑไ์ทด า ตัง้อยู่ที่ ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชียงคาน ชาวบา้นนาป่าหนาด

เป็นคนเชื้อสายไทด า หรือไทชงด า หรือไทโซ่ง ชาวไทด าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ไดเ้ขา้มา

เพิ่มเติมสีสันใหแ้ก่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นับแต่อดีตมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 ในสมัยที่ไทยท า

สงครามปราบฮ่อในดินแดนเชียงขวางและสิบสองจุไท  ซ่ึงปัจจุบันนี้อยู่ ในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศเวียดนาม ชาวไทด าบา้นนาป่าหนาดถกูอพยพ

โยกยา้ยเขา้มาอยู่ในประเทศไทยโดยกองทัพสยามตัง้แตค่รั้งนัน้ ชาวไทด ามีรากฐานวัฒนธรรมเริ่มตน้

ที่แควน้สิบสองจไุท หรือสิบสองเจา้ไท อันหมายถึง เมือง 12 เมืองของชาวไท มีทั้งชาวไทด า ไทขาว 

ไทเหลือง และไทแดง แควน้สิบสองจไุทในอดีตตั้งอยู่ในประเทศลาว บริเวณแขวงหัวพัน พงสาลี และ

เชียงขวาง อีกทั้งยังมีหลายเมืองที่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม เมืองเดียน

เบียนฟู และอีกหลายๆ เมืองในย่านนัน้ 

15.00 น. น าทกุท่านเดินทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ  

21.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ พรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************************************ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

09-11 ตลุาคม 2563 2,999 บาท  

16-18 ตลุาคม 2563 2,999 บาท 

23-25 ตลุาคม 2563 3,499 บาท  

06–08 พฤศจิกายน 2563 2,999 บาท  

20–22 พฤศจิกายน 2563 3,499 บาท  

05–07 ธนัวาคม 2563 3,499 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิม 800 บาท / ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่

มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทัวร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

     
 
 
 



 

 


