
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันท่ี 1 กรงุเทพฯ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café  –วัดพระธาตผุาซ่อนแกว้    

วันท่ี 2 ภลูมโล – พระธาตศุรีสองรัก – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน    

วันท่ี 3 ตักบาตรขา้วเหนียว – แก่งคดุคู ้– รา้นของฝากไร่ก านนัจลุ – กรงุเทพฯ    

 
 
 

ราคาเริ่มตน้ ท่านละ 3,899.- 

 

สมัผสัลมหนาวบนยอดดอย 

ท่ีเขาคอ้ ภลูมโล เลย เชียงคาน 3 วนั 2 คืน  



Day 

1 
 

 

กรงุเทพ 

- 

เพชรบรูณ ์
 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – ท ุ่งกงัหนัลม – ไร ่GB – Pino Latte Café  –วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ 

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจ

ลลา้งมือใหบ้ริการ 

เชา้ ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเพชรบรูณ ์โดยรถตูป้รับอากาศ   

 น าท่านชม ท ุ่งกงัหนัลม  อีกหน่ึงแลนด์มาร์คแห่งเขาคอ้ท่ีสวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่บา้นเพชรด า 

จังหวัดเพชรบูรณ์   เมื่อเขา้มาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเสน้ทางท่องเท่ียวหลักบนเขาคอ้ จะ

สามารถมองเห็นก าหันลมโดดเด่นไดอ้ย่างงา่ยได ้ เน่ืองจากจดุท่ีตัง้ของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บน

เนินเขาสงู บนระดับความสงูกว่าน า้ทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนท่ีราบยอดเขาเน้ือท่ี 

350 ไร่ จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนไ์ดก้วา้งไกล (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถรางหากท่านตอ้งการ

นัง่) น าท่านสู่  จดุชมวิวคิงคอง เขาคอ้ ตัง้อยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาคอ้ และไร่ GB เป็นจดุชมวิว

ท่ีมีหุ่นฟางคิงคองยักษข์นาดใหญ่ ทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวของ

เขาคอ้ไดแ้บบพาโนราม่า นอกจากน้ีภายในพื้นท่ีของจดุชมวิวยังมีมมุถ่ายภาพท่ีน่ารักมากมาย ท้ัง

แปลชิงชา้ รปูป้ันยอดมนษุยต่์าง และมมุของดอกไมเ้มืองหนาวและดอกหญา้พร้ิวไหวรวมท้ัง รา้น

กาแฟ คอยใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ รา้นอาหาร 

 จากนั้นน าท่านแวะเช็คอินท่ีรา้น Pino Latte รา้นกาแฟขึ้นชื่อของเพชรบรูณ์ ซึ่งเป็นท้ังจดุชมวิวและ

รา้นอาหารใหท่้านไดส้ัมผสัวิวบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนราม่าของเขาคอ้ 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ ในบรรยากาศยามเย็นบนเชิงเขาผาซ่อนแกว้ ไดข้ึ้น

ชื่อว่าเป็นวัดท่ีมีความสวยงามวิจิตรตระการตา เน่ืองจากน าศิลปะหลายแขนงมาผนวกเขา้กับการ

ก่อสรา้งในเชิงพระพทุธศาสนา และมีท่ีตัง้อยู่บนเชิงเขาสงู ท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบดา้นได ้

360 องศา กลายเป็นความสวยงามท่ีรวมเขา้ไวด้ว้ยกันท้ังในทางธรรม และในทางธรรมชาติ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (2) ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั เขา้ท่ีพัก Indigo Hotel หรือเทียบเท่า ใหท่้านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 



Day 

2 
 

 

เพชรบรูณ ์

- 

เลย 
 

วนัท่ี 2 ภลูมโล – พระธาตศุรีสองรกั – Sky Walk เชยีงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ ภลูมโล ตั้งอยู่ในอทุยานแห่งชาติภหูินร่องกลา้ เป็นภเูขาท่ีตั้งอยู่บนรอยต่อ 

3 จังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลย จากนั้นน าท่านเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่นขึ้นชมดอก

นางพญาเสือโคร่งบนยอดภลูมโล มีพื้นท่ีกว่า 1000 ไร่ มี 3 แปลงใหญ่คือ แปลงภลูมโล แปลงภู

ขี้เถา้ แปลงกอ้นหินใหญ่ แต่ละจดุจะบานไม่พรอ้มกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละช่วง อิสระให้

ท่านไดถ้่ายรปูตามอัธยาศัย เมื่อลงจากดอยแวะซื้อสินคา้พื้นเมืองท่ีตลาดเด็กดอย (ดอกนางพญา

เสือโคร่งจะบานขึ้นอยู่กับสภาพภมูิอากาศเป็นหลัก) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดินทางไปยังด่ายซ้าย น าท่านเขา้ชม พระธาตศุรีสองรัก พระธาตุศรีสองรัก เป็น

โบราณสถานท่ีส าคัญของจังหวัดเลย และถือเป็นสัญลักษณ์และตราประจ าจังหวัด ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอ

ด่านซา้ย ริมฝัง่แม่น า้หมัน มีรปูทรงลักษณะศิลปกรรมแบบลา้นชา้ง ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตรัุส ย่อ

มมุไมส้ิบสอง องคร์ะฆังทรง บัวเหลี่ยม คลา้ยพระธาตพุนม พระธาตหุลวง (เวียงจันทน)์ พระธาตุ

ศรีโคตรบอง (แขวงค าม่วน) พระธาตศุรีสองรัก สรา้งขึ้นถวายเป็นอเุทสิกเจดีย์ (หมายถึงเจดีย์

สรา้งข้ึนเพื่อพระศาสนา) สรา้งขึ้นสมัยกรงุศรีอยธุยา พระธาตศุรีสองรักสรา้งขึ้นเพื่อเป็นสักขี

พยานในการช่วยเหลือกันต่อสู่กับพม่า ระหว่างกรงุศรีอยธุยา (สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรงุ

ศรีสัตนาคนหตุ (เวียงจันทน)์ สมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช จากนัน้น าท่านเขา้ชม Sky Walk เชียง

คาน แลนด์มารค์แห่งใหม่ของจังหวัดเลย ท่ีสงูกว่าระดับแม่น า้โขง 80 เมตร ใหท่้านไดช้มทัศนีย์

ภาพของล าน า้โขง 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน หรือเรียกกันติดปากว่าถนนชายโขง เน่ืองจากเป็น

ถนนท่ีเลียบกับแม่น า้โขงใหท่้านไดช้มสถาปัตยกรรมเก่า บา้นไมเ้ก่าท่ีเป็นเสน่หข์องเชียงคาน อิสระ

ใหท่้านเลือกซื้อสินคา้ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (5) ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั เขา้ท่ีพักแบบโฮมสเตย ์เชียงคาน หรือเทียบเท่า  

หมายเหต ุท่ีพักทอ้งถิ่นไม่สามารถระบปุระเภทเตียงได ้

 
 



Day 

3 
 

 

เลย 

- 

กรงุเทพฯ 
 

วนัท่ี 3 ตกับาตรขา้วเหนียว – แก่งคดุค ู ้– รา้นของฝากไรก่ านนัจลุ – กรงุเทพฯ 

05.30 น. น าท่านร่วม ตักบาตรขา้วเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึง ของเมืองเชียงคาน ในยามเชา้ 

นกัท่องเท่ียวจะมานัง่รอใส่บาตร ขา้วเหนียวน่ึงรอ้นๆ เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนานของ

วิถีชีวิตท่ีสงบ เรียบงา่ย และ สัมผสัวิถีชีวิตคนเชียงคานท่ี ตลาดเชา้เชียงคาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แก่งคดุค ู ้ แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางล าน า้โขง ประกอบดว้ยหิน

กอ้นใหญ่ ๆ เป็นจ านวนมาก ตวัแก่งกวา้งใหญ่เกือบจรด สองฝัง่แม่น า้โขง มีกระแสน า้ไหลผ่าน ไป

เพียงช่องแคบ ๆ ใกลฝั้ง่ทะเลไทย ซึ่งกระแสน า้เชี่ยวกราก เวลาท่ีเหมาะสมคือช่วงเดือนกมุภาพันธ ์

ถึง เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาท่ีน า้แหง้ สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชดัเจน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านแวะซื้อสินคา้ออร์แกนิค ณ รา้นไร่ก านนัจลุ สาขา 2 มีสินคา้ใหเ้ลือกซื้อมากมายอาทิ ปลา

สม้ น ้ามัลเบอร์ร่ี กนุเชียง ขา้วเกรียบปลารสชาติต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรปูจากผลไม ้น ้าพริก

ประเภทต่างๆ อาหารส าเร็จรปู ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อสินคา้ตามอัธยาศัย 

ค า่ น าทกุท่านเดินทางกลับสู่ กรงุเทพฯ โดยสวัสด์ิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเด็ก) 

 30 ธันวาคม 63 – 01 มกราคม 2564 

4,899.- 
31 ธันวาคม 63 – 02 มกราคม 2564 

16 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 3,899.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ 1,500 บาท / ท่าน 

 

 

 



 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าท่ีพัก 2 คืน ตามรายการหรือเทียบเท่า เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

3. ค่าอาหาร 7 มื้อตามรายการ 

4. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว (ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวรเ์ฉพาะผูเ้ดินทางสัญชาติไทย 

5. ค่ามัคคเุทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

6. พาหนะทอ้งถิ่น(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร์ 
7. คนขบัรถ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

8. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้ ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มเติม กรณีท่ีเป็นผูเ้ดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยาน

แห่งชาติ 

4. ค่าทิปมัคคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

6. ค่าประกันสขุภาพ ค่าประกันชีวิตสว่นตวั หรือค่าประกนัภัยธรรมชาติ 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวนเพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอน

เงนิเขา้ทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

 



การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงท้ังหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใชจ่้ายท้ังหมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษัทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอรม์น้ีใหท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องด่ืม ระหว่างท่ีอยู่บนรถ   


