
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันแรก กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ - ไฮเดรนเยีย คาเฟ เขาคอ - พระธาตุผาซอนแกว - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - ภูทับเบิก  

 
06.00 น. พรอมกัน ณ ปมน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขาม ม.หอการคาไทย) ** พรอมบริการอาหารเชา เมนู ขาวเหนียวหมู 

** จากนั้นนำทานออกเดินทางสู จังหวัดเพชรบูรณ (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) แหลงที่เที่ยวทาง

ธรรมชาติ ไมวาจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม หรือชมสายหมอก เปนเมืองท่ีเหมาะกับการพักผอนอยางเงียบสงบ ท่ีจะทำ

ใหคุณไดใกลชิดธรรมชาติท่ีแทจริง และยังสามารถเท่ียวไดตลอดท้ังป  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

บา่ย นำทานเดินทางไปยัง ไฮเดรนเยีย คาเฟ เขาคอ เปนคาเฟท่ีอยูทามกลางสวนดอกไฮเดรนเยียดอกไฮเดรนเยียและดอกมากา

เร็ต มองเห็นวิวภูเขาแบบ 360 องศามี ถายรูปมุมไหนก็เริ่ดก็ปงเพราะที่คาเฟมีแตมุมสวยๆใหเลือกถายมากมาย นอกจากนี้ใน

สวนของกาแฟก็อรอยเริ่ด เคกนารัก แนะนำโดยเฉพาะเเครอทเคกที่มีรสชาติหวานแตไมเลี่ยน ทานกับคูคาปูชิโน ยิ่งทำใหทุก

อยางลงตัวมากยิ่งขึ ้น ** ในแตละชวงเดือนจะสามารถชมดอกไมแตกตางกันออกไป อาทิเชน ทุ งดอกไฮเดรนเยีย 

(ประมาณ ธํนวาคม - มีนาคม), ทุงดอกมากาเร็ต (ประมาณกันยายน – มีนาคม) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ นอกจากนี้

ยังมีดอกเบญจมาศ ดอกดาวเรือง ทุงหญาหลากสีอีกมากมาย ซ่ึงสามารถเที่ยวชมความงามกันไดตอลอดทั้งปเลยทีเดียว  

 

 

 

 
 

จากนั้นนำทานสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดพระธาตุผาซอนแกว พุทธสถานที่ตั้งตระหงานโอบลอมดวยขุนเขามากมาย

ไดกลายเปน “แลนดมารค” ของเขาคอ มีความวิจิตรอลังการจากการนำกระเบื้องสี ถวยชามเบญจรงค มุก ลูกปด พลอย แกว

แหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแตงเปนลวดลายที่สวยงาม ตั้งแตเสา ผนัง พื้น บันได เมื่อยาม

ตองแสงแดดทั ่วบริเวณจะสะทอนประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค และมหาวิหารพระพุทธเจา ๕ พระองค 

พระพุทธรูปสีขาวซอนกัน 5 องค ใหญโตโออา สถานที่สำคัญภายในวัด ไดแก เจดียพระธาตุผาแกว บริเวณใตฐานพระเจดียใช

เปนท่ีเก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเปนท่ีเจริญสติภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนท่ัวไป  
 



 
 

นำทานเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ทองเที่ยวที่เปนทั้งคาเฟและรีสอรทยอดนิยม โดยเฉพาะฤดู

ฝนและฤดูหนาวที่นักทองเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวทะเลหมอกเปนจำนวนมาก นักทองเที่ยวที่มาพักจะไดชมวิว ทิวทัศนภูเขา 

ชมดาวบนทองฟา รีสอรทบนเขาสูงใกลเชิงผาซอนแกวท่ีมีวิวสวยในมุมมอง 360 องศา และจุดขายสำคัญสามารถมองเห็นวัด

พระธาตุผาซอนแกวไดอยางชัดเจน บางวันท่ีมีฝนตกยามเชาจะมีทะเลหมอกเออลนข้ึนมาเหมือนฟองนมในกาแฟลาเต แถมมี

รานกาแฟดีไซนเทใหคุณไดนั่งจิบกาแฟหอมๆ ไอศกรีม และเบเกอรี่โฮมเมด เคลาบรรยากาศสวยๆ  

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก เมนู ชุดหมูกระทะ 

พักที่ ทับเบิกสเตยวิว หรือระดับเทียบเทาเดียวกัน ** เนื่องจากที่พักบนภูทับเบิกจะเปนแนวบานพัก สิ่งอำนวยความสะดวก

อาจจะไมเทียบเทาโรงแรม ** 

 

วันที่สอง ชมพระอาทิตยขึ้น พรอมวิวทะเลหมอก - เลย - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปสสนา – เชียงคาน – ลองเรือหางยาว

แกงคุดคู ชมทิวทัศนสองฝงไทย-ลาว - ถนนคนเดินเชียงคาน 

 

05.30 - 06.00 น. ตื่นเชา ชมพระอาทิตยขึ้น พรอมวิวทะเลหมอก ณ ท่ีพัก ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศท่ีรายลอมไปดวยทะเลหมอกสุดฟน

เหมือนดั่งสวรรคบนดิน (ทะเลหมอกในแตละวันจะมีมากหรือนอย ขึ้นอยูกับสภพาอากาศ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก 
 

 

  



 จากนั้นเดินทางสู เลย ตามเสนทางท่ีลัดเลาะไปตามไหลเขา นำทานสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบลานชางท่ี

คลายกับองคพระธาตุพนม เปนพระธาตุท่ีสรางขึ้นเพ่ือเปนสักขีพยานแหงไมตรี ในการชวยเหลือกัน ระหวางกรุงศรีอยุธยาและ

กรุงศรีสัตนาคนหุต (กรุณางดแตงกายสีแดง ขึ้นสักการะองคพระธาตุศรีสองรัก) 

 นำทานชม วัดเนรมิตวิปสนา วัดตั้งอยูสูงเดนอยูบนเนินเขาหางจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กนอย สถาปตยกรรมภายในวัด

กอสรางดวยศิลาแลงท้ังหลัง พระอุโบสถขนาดใหญตกแตงอยางวิจิตรงดงาม เม่ือเขามาในพระอุโบสถจะพบกับความงดงาม

ของพระประธานปางมารวิชัย พระพุทธชินราชจำลอง ใหทุกทานไดสักการะขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคล และชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารท่ีสวยงาม มีลวดลายออนชอยดวยศิลปะของชางเขียนชาว ดานซาย ซ่ึงใชเวลาวาดนานถึง 8 

ป เปนภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดกและภาพทศชาติ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



บาย นำทานเดินทางสู เชียงคาน เมืองเล็กๆ นารักริมโขง ชายขอบ

จังหวัดเลย ชุมชนที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม และวิถีชีวิตที่เรียบงายแต

มีเสนหชวนนาหลงใหล นำทานลองเรือหางยาว แกงคุดคู ชม

ทิวทัศนสองฝงไทย-ลาว เดินเลนพักผอนชมความงามของแกง

หิน ชมวิถีชีวิตชาวบานท่ีลองเรือหาปลาในแมน้ำโขง  

นำทานเดินเลนชอปปงที่ ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศ

ของเมืองเชียงคานยามเย็น ถนนชายโขงแหงนี้จะกลายเปนถนน

คนเดินท่ีคราคร่ำไปดวยนักทองเท่ียวท่ีมาเดินทอดนองชมบานไม

เกาแก เดินถายรูปทามกลางบรรยากาศคลาสสิคของบานไมเกา

สองฝงถนนชายโขง ซ่ึงยังคงความเปนเอกลักษณไว บางหลังเปน

รานอาหาร รานกาแฟ บางหลังก็พัฒนาเปนโฮมสเตยหรือเกสต

เฮาส บางก็เปนรานขายของที่ระลึก มีสินคาและอาหารพื้นเมือง

ใหนักทองเที่ยวชิมชอปไมมีเบื่อ กิจกรรมอีกอยางหนึ่งก็คือการข่ี

จักรยานเลาะริมฝงโขง ดูวิวทิวทัศนสวยๆ สัมผัสอากาศสดชื่น 

และวิถีชีวิตผูคนที่นารัก สวนในตอนเชาจะมีการตักบาตรขาว

เหนียว ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาชานาน ** เพื่อความ

เพลิดเพลินในการทองเที ่ยว ใหทานอิสระอาหารเย็นตาม

อัธยาศัย ** 

พักที่ นอนนับดาว รีสอรท หรือระดับเทียบเทาเดียวกัน 

 

วันที่สาม ตักบาตรขาวเหนียว - พระใหญภูคกงิ้ว - สกายวอลค เชียงคาน - แวะซ้ือของฝาก -  กรุงเทพฯ 

 

05.00 น. ต่ืนรับอรุณยามเชาท่ีสดใส นำทานเดินทางสูถนนชายโขงเพ่ือ

รวมทำบุญ ตักบาตรขาวเหนียว ยามเชาท่ีเปนวัฒนธรรม

ด้ังเดิมของชาวเชียงบริเวณ ณ หนาวัดทาคก ในทุกๆ เชาตั้งแต

เวลาตีหาเปนตนไป พระสงฆจะเดินออกบิณฑบาต ชาวบานจะ

นำขาวเหนียว และอาหารมาใสบาตร ซ่ึงนักทองเท่ียวก็สามารถ

รวมตักบาตรขาวเหนียวดวยกันได  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานออกเดินทางไปสู จุดชมวิวพระใหญภูคกงิ้ว เพ่ือกราบ

สักการะ พระใหญภูคกงิ้ว หรือ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลา

ทวินคราภิรักษ ประดิษฐานอยูท่ีภูฟา บานทาดีหมี เปนท่ี

สักการะบูชาของชาวเชียงคาน และยังมีแหลงทองเท่ียวแหง

ใหมท่ีมาพรอมความสูงและความเสียว สกายวอลคเชียงคาน 

เดินชมวิวบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพ้ืนดิน

เทียบเทาตึก 30 ชั้น เปนจุดชมวิวสวยๆ จากมุมสูงท่ีสามารถ

มองเห็นวิวฝง ไทย-ลาว ไดแบบพาโนรามา และเปนบริเวณท่ีมี

แมน้ำเหืองและแมน้ำโขงไหลมาบรรจบกัน 



 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

13.00 น. หลังรับประทานอาหารนำทานออกเดินทางจาก เชียงคาน  

17.30 น. นำทาน แวะซ้ือของฝาก ระหวางทาง 

20.30 น. เดินทางถึง ปมน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขาม ม.หอการคาไทย) โดยสวัสดิภาพ 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

อัตราคาบรกิาร 

 

กำหนดการเดินทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาทานละ 

03 – 05 มิถุนายน 2565 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ) 

รถตู VIP 7,999 

10 – 12 มิถุนายน 2565 รถตู VIP 6,999 

17 – 19 มิถุนายน 2565 รถตู VIP 6,999 

24 – 26 มิถุนายน 2565 รถตู VIP 6,999 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 รถตู VIP 6,999 

08 – 10 กรกฎาคม 2565 รถตู VIP 6,999 

15 – 17 กรกฎาคม 2565 รถตู VIP 6,999 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 รถตู VIP 6,999 

29 – 31 กรกฎาคม 2565 รถตู VIP 7,999 

05 – 07 สิงหาคม 2565 รถตู VIP 6,999 

12 – 14 สิงหาคม 2565 
(วันแมแหงชาติ) 

รถตู VIP 7,999 

19 – 21 สิงหาคม 2565 รถตู VIP 6,999 



26 – 28 สิงหาคม 2565 รถตู VIP 6,999 

02 - 04 กันยายน 2565 รถตู VIP 6,999 

09 – 11 กันยายน 2565 รถตู VIP 6,999 

16 – 18 กันยายน 2565 รถตู VIP 6,999 

23 – 25 กันยายน 2565 รถตู VIP 6,999 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 รถตู VIP 6,999 

07 – 09 ตุลาคม 2565 รถตู VIP 7,999 

13 – 15 ตุลาคม 2565 
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 

รถตู VIP 8,999 

14 – 16 ตุลาคม 2565 รถตู VIP 8,999 

21 – 23 ตุลาคม 2565 
(วันปยะมหาราช) 

รถตู VIP 8,999 

22 – 24 ตุลาคม 2565 
(วันปยะมหาราช) 

รถตู VIP 8,999 

28 – 30 ตุลาคม 2565 รถตู VIP 7,999 

04 – 06 พฤศจิกายน 2565 รถตู VIP 7,999 

11 – 13 พฤศจิกายน 2565 รถตู VIP 7,999 

18 – 20 พฤศจิกายน 2565 รถตู VIP 7,999 

25 – 27 พฤศจิกายน 2565 รถตู VIP 7,999 

02 – 04 ธันวาคม 2565 รถตู VIP 7,999 

03 – 05 ธันวาคม 2565 
(วันพอแหงชาติ) 

รถตู VIP 8,999 

09 – 11 ธันวาคม 2565 
(วันรัฐธรรมนญู) 

รถตู VIP 8,999 

10 – 12 ธันวาคม 2565 
(วันรัฐธรรมนญู) 

รถตู VIP 8,999 

16 – 18 ธันวาคม 2565 รถตู VIP 7,999 

23 – 25 ธันวาคม 2565 รถตู VIP 7,999 

30 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66 
(วันปใหม) 

รถตู VIP 9,999 

31 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 
(วันปใหม) 

รถตู VIP 9,999 

 

*** คาบริการขางตน ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนำเทีย่ว ทานละ 400 บาท *** 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจำนวน 6 ทาน และไมเกิน 8 ทาน ตอ 1 คันรถตู ถาผูโดยสารไมครบจำนวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  



 
เน่ืองดวยสถานที่ทองเที่ยว หรือรานคาบางแหงอาจจะยงัไมสามารถเปดใหบริการได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลีย่นแปลง หรืองด 
สถานที่ดังกลาว อันมาจากเหตุสุดวิสัย 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 

  คารถตู VIP นำเท่ียวตามรายการ 

  คาที่พัก หองละ 2 ทาน พรอมอาหารเชา ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

หองพัก  

  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  

  คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

  คาจางมัคคุเทศก และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพ่ิม

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

  คาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

  คาทิปคนขับรถ และไกดนำเที่ยว ทานละ 400 บาท 

 

เงื่อนไขการชำระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชำระเงินมัดจำคาทัวร เปนจำนวน 3,000 บาทตอทาน พรอมสำเนาบัตรประชาชน เพ่ือสำรองที่นั่ง 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชำระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี

ไมชำระเงิน หรือชำระเงินไมครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละ

สิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปนั้นๆ

ถือวาเปนวันหยุดทำการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย

ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนำเงินเขาให

ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินคาทัวรเต็มจำนวน ของคาทัวรที่ชำระแลว และหักคาใชจายที่จายจริง ไดแก คา

ยานพาหนะ รานอาหาร โรงแรมท่ีพัก คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว คาบริการ หรือคาใชจายท่ีจำเปนอ่ืนๆ  

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ** 



2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินคาทัวร 50% และหักคาใชจายที่จายจริง ไดแก คายานพาหนะ รานอาหาร โรงแรมท่ี

พัก คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว คาบริการ หรือคาใชจายท่ีจำเปนอ่ืนๆ  

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไมคืนเงินคาทัวรท่ีชำระแลวท้ังหมด** 

 

เงื่อนไขและขอกำหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สำหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสำคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

5. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอำนาจในการใหคำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอำนาจ

ของบริษัทกำกับเทานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


