
 

 

2TH016: ทัวร์ภูกระดึง เที่ยวภูกระดึง จ.เลย (พักเต็นท์) 4 วัน 2 คืน  
 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

21.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่ง

หน้าสู่ อ.ภูกระดึง จ.เลย 

22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิ้น 

 

 

 

05.00 น. อรุณสวัสด์ิยามเช้าท่ี ผานกเค้า ท าภารกิจส่วนตัว เตรียมจัดของขึ้นภู โดยแยกส่วนท่ีจะแบกเอง และ

จ้างลูกหาบแบก(ลูกค้าจ่ายค่าลูกหาบส่วนตัวเอง) 

06.30 น. ลงทะเบียนเพ่ือขึ้นภูกระดึง 

 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางขึ้นสู่ ยอดภูกระดึง ด้วยระยะทาง 5.5 กม. ลักษณะทางจะเป็นทางชันสลับทางราบ 

แต่เดินสะดวก เห็นทางเดินชัดเจน มีร้านค้าตลอดเส้นทาง ตามซ าต่างๆ เช่น ซ าแฮก ซ ากกกอก ซ ากก

ไผ่ ซ ากกโดน ซ าแคร่ อิสระในการรับประทานอาหารกลางวันหิวเม่ือไหร่ หาทานกันตามใจชอบ 

จากน้ันเดินทางกันต่อ ถึง หลังแป สิ้นสุดระยะความชัน เข้าสู่ท่ีราบบนภูกระดึง พักผ่อนเอาแรง ก่อน

เดินเท้าต่อไปอีก 3.8 กม. 

14.00 น. เข้าสู่ท่ีพัก (เต็นท์ พร้อมเครือ่งนอน) เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เดินทางไปนมัสการ พระพุทธเมตตา ซ่ึงห่างจากท่ีพักประมาณ 600 เมตร ให้เวลาถ่ายรูปกับทุ่งหญ้า

และทิวสนกันตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางไป ผาหมากดูก ชมพระอาทิตย์ตกดิน ซ่ึงอยู่ห่างจากท่ีพักประมาณ 2.2 กม. 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2) แบบจิ้มจุ่มหรือหมูกะทะ 

 หลังอาหาร หากใครยังมีแรงก็ล้อมวงสนทนากันได้ แต่หากใครจะเข้านอนเลยก็ไม่ว่ากันครับ......ZZzz 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - เลย 
 

วันที่สอง ผานกเค้า - ซ าแฮก - ซ ากกกอก - ซ ากกไผ่ - ซ ากกโดน - ซ าแคร่ - หลังแป - 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูกระดึง - ลานพระพุทธเมตตา - ผาหมากดูก 



 

 

 

 

 

 

 

05.00 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ี ผานกแอ่น ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น ท่ีสวยงามมากๆ 

เดินทางกลับ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ผ่าน ลานวัดพระแก้ว 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ จุดพักแรม 

หลังอาหารเตรียมตัวให้พร้อม วันน้ีเราจะต้องเดินเท่ียวกันท้ังวัน รวมระยะทางมากกว่า 20 กม.  

 (อย่าลืมเสื้อกันหนาวกับไฟฉายนะครับ จ าเป็นมากๆ) 

09.00 น. เร่ิมออกเดินชมธรรมชาติ โดยเราจะเดินเป็นวงกลม เร่ิมต้นด้วย น ้าตกวังกวาง น ้าตกเพ็ญพบใหม่ 

น ้าตกโผนพบ น ้าตกเพ็ญพบ น ้าตกถ ้าใหญ่ น ้าตกธารสวรรค์ สระอโนดาด 

รับประทานอาหารกลางวัน (4) (อาหารกล่อง) 

น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ผาหล่มสัก โดยจะผ่านหน้าผาต่างๆ เช่น ผานาน้อย ผาเหยียบเมฆ ผา

แดง แล้วมารอชมพระอาทิตย์ตกดินท่ี ผาหล่มสัก สัญลักษณ์ของภูกระดึง ท่ีว่ากันว่าใครมาภูกระดึง

แล้วมาไม่ถึงผาหล่มสัก ถือว่ามาไม่ถึงภูกระดึง ถ่ายรูปกับมุมมหาชนของผาหล่มสัก ท่ีใครๆก็ใฝ่ฝัน

อยากจะมีรูปสักรูปไว้อวดเพ่ือนๆ 
ชมพระอาทิตย์ตกดินทีผ่าหล่มสัก เพราะถือว่าเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมนี ้และการเดนิเท้ากลับจากผาหลม่สัก ในช่วง

เวลาค า่คืน ก็เป็นประสบการณท์ีน่่าจดจ า แมม้ันจะทรมาน แต่ผมคิดว่ามนัคุ้มค่าพอทีเ่ราจะเลอืกแบบนี ้แล้วคุณจะรู้วา่ 

ความภูมิใจและสมบูรณ์แบบของการท่องเทีย่วภูกระดึงคอือะไร 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ผาหล่มสัก 

 หลังอาหาร ก็เตรียมความพร้อมเดินฝ่าความมืดและเหน็บหนาว เพ่ือกลับสู่ท่ีพักด้วยระยะทางกว่า 9 

กม.กลับถึงท่ีพักก็แยกย้ายกับตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์ิ ... ZZzz 

 

 

 

07.00 น. วันน้ีต่ืนสายได้นิดหน่อย ท าภารกิจส่วนตัว เก็บข้าวของให้เรียบร้อย 

 รับประทานอาหารเช้า (6) ณ จุดพักแรก 

08.00 น. เร่ิมออกเดินทาง เพ่ือลงจากภู โดยเดินตามเส้นทางเดิม ลงมาถึงก็พักผ่อนให้หายเหน่ือย รอรับของจาก

ลูกหาบ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหารบริเวณตีนภู 

 ให้เวลาท่านท าภารกิจส่วนตัว เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

14.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่านซ้ือของฝาก 

รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหารแถวชัยภูมิ 

22.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

วันที่สาม ผานกแอ่น - ลานวัดพระแก้ว - น ้าตกวังกวาง - น ้าตกเพ็ญพบใหม ่- น ้าตกโผนพบ - 

น ้าตกเพ็ญพบ - น ้าตกถ ้าใหญ ่- น ้าตกธารสวรรค์ - สระอโนดาด - ผานาน้อย - ผา

เหยียบเมฆ - ผาแดง - ผาหล่มสัก 

วันที่สี่ ภูกระดึง – กรุงเทพฯ 



 

 

สิ้นสุดการให้บริการ 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พักเดี่ยว 

01-04 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 500 

08-11 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 500 

15-18 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 500 

22-25 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 500 

29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 5,200 4,900 500 

05-08 พฤศจิกายน 2563 5,200 4,900 500 

12-15 พฤศจิกายน 2563 5,200 4,900 500 

19-22 พฤศจิกายน 2563 5,200 4,900 500 

26-29 พฤศจิกายน 2563 5,200 4,900 500 

04-07 ธันวาคม 2563 5,500 5,200 500 

10-13 ธันวาคม 2563 5,200 4,900 500 

17-20 ธันวาคม 2563 5,200 4,900 500 

24-27 ธันวาคม 2563 5,200 4,900 500 

30 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 5,500 5,200 500 

31 ธันวาคม 2563 - 03 มกราคม 2564 5,500 5,200 500 

07-10 มกราคม 2564 5,200 4,900 500 

14-17 มกราคม 2564 5,200 4,900 500 

21-24 มกราคม 2564 5,200 4,900 500 

28-31 มกราคม 2564 5,200 4,900 500 

 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึ้นอยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,200 (ราคาเร่ิมต้น) 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากว่า 3-11 ปี 4,900 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 4,900 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 4,200 

ผู้ใหญ่ พักเด่ียว ราคาท่านละ 500 

 
เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน 
 

อัตรานี้รวม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน ้ามันและคนขับน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 ค่าท่ีพัก 2 คืน (เต็นท์ พร้อมเคร่ืองนอน หลังละ 2-3 ท่าน)  
*กรณีพักบ้าน มเีคร่ืองนอน เคร่ืองท าน ้าอุน่ ราคาท่านละ 5,500บาท (หลงัละ 3-4ท่าน) 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 8 ม้ือ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

 ค่าสต๊าฟน าเท่ียวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

เง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 
 

 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 

 

 

 



 

 

สิ่งที่ควรน าไป 

 หมวกกันแดด ครีมกันแดด 

 รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ารัดสนก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ ส าหรับกันลื่น 

 รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบแคมป์) 

 ถุงกันทาก 

 ไฟฉาย (จ าเป็นมาก เพราะเดินทางกลับขากผ่าหล่มสัก ช่วงท่ีมืดแล้ว และส าหรับไปห้องน ้าตอนกลางคืน) 

 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 

 ของใช้ส่วนตัว 

 ยาประจ าตัว 

 กล้องถ่ายรูป 
 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่นั่ง 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 

2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมัดจ าคืนได้ 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ

สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน

น้ันคืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการ

ยกเลิกหรือล่าช้าของเท่ียวบินภัยท่ีอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์

ทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินท้ังหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าในทุกกรณี 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจ านวนแล้ว) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะน้ันจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 

 

 

 



 

 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากว่า 30 ท่าน 

2. รถตู้ 10 ท่ีน่ัง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากว่า 8 ท่าน 

3. รถตู้ 13 ท่ีน่ัง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากว่า 10 ท่าน 
 

 


