
 

 

 

 

 

 

 

PLVN03ภูลมโลเขาคอ้เชยีงคาน3วนั 2คนื 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศVIPพักเพชรบูรณ ์1คนื เชยีงคาน1คนื ราคา 4,555บาท 

 
 

 

05.00น. พรอ้มกนัท่ีจดุนดัหมาย ป๊ัมนํา้มนั Shellแมค็โคร แจง้วฒันะ 

เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัออกเดินทางสูเ่ขาคอ้ อิสระให้

ทกุท่านพกัผอ่นบนรถ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมง) ชม

วิวมมุสงูท่ีทศันียภาพสวยงามบนเขาคอ้ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ และ 

ไร ่GB ซึ่งอยู่บริเวณติดกนั อิสระใหท้่านเดินชมทุ่งดอกไมเ้มือง

หนาวหลากหลายสีสนัท่ีเรียงรายไลร่ะดบัลงไปตามไหลเ่ขา ท่าน

สามารถเดินเขา้ไปถ่ายรูปกนัไดแ้บบเพลินๆ กบัแปลงดอกไมส้นัสนั

สวยงามท่ีปลกูตามฤดกูาลตา่งๆ (รวมคา่เขา้ชม) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั(มือ้ท่ี 1)เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee Khaokhoคาเฟ่เปิดใหมบ่รรยากาศดีบนยอดเขา 

จดุชมวิวทะเลหมอกท่ี

สวยงาม (ไมร่วมคา่เขา้และ

เครื่องดื่ม)วดัพระธาตผุา

ซ่อนแกว้ มีความงดงาม 

รายลอ้มดว้ยทิวเขาสงู

สลบัซบัซอ้น ม่ีเจดียท่ี์มี

ลวดลายการตกแตง่ดว้ย

ถว้ยกระเบือ้ง หินสีตา่งๆ มี

องคพ์ระพทุธรูปสีขาว เรียงกนั 5 องค ์มองเห็นอย่างโดดเดน่สวยงาม Pino Latte Restaurant & Cafeรา้นกาแฟสดุ

ชิคตกแตง่ไดท้นัสมยัสไตลโ์มเดิลลอฟท ์มีมมุระเบียงท่ีสามารถชมวิวแบบพาโนรามา่ไดอ้ย่างสวยงาม (ไมร่วม

เครื่องดื่ม) 

เยน็ บริการอาหารเย็น (มือ้ท่ี 2)ท่ีพกั:WORACHAT BOUTIQUE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วันที ่1   ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-เขาค้อ-ทุ่งกังหันลมเขาค้อ-ไร่GB-เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee -วัดพระธาตุผา

ซ่อนแก้ว-พโีน่ ลาเต้ 
 



 

 

 

 

 

 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท่ี3 )เดินทางสู่ กกสะทอ้น 

อาํเภอดา่นซา้ย จงัหวดัเลยเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถ
บริการนาํเท่ียวรถทอ้งถ่ิน เดินทางสูจ่ดุชมวิวภลูมโล ชมหบุ
เขาสีชมพซูากรุะเมืองไทย ตน้พญาเสือโครง่บานสะพรั่ง
สวยงาม บนพืน้ท่ีกวา่ 1,000 ไร ่ถือวา่ใหญ่ท่ีสดุในประเทศ
ไทยปกคลมุไปดว้ยตน้ซากรุะเมืองไทยท่ีออกดอกบาน
สะพรั่งสวยงาม หมายเหต:ุ ดอกพญาเสือโครง่จะเริ่มออก
ดอกบานช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ.ของทกุปีและขึน้อยู่กบัสภาพ
ภมูิอากาศแตล่ะปี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 4)พระธาตศุรีสองรกัสญัลกัษณข์องความรกัท่ีมั่นคงยืนยง เป็นดั่งสกัขีพยานถึงความเป็น
มิตรไมตรีตอ่กนัระหวา่งอาณาจกัรสยาม และอาณาจกัรลา้นชา้งเป็นตราประจาํจ.เลย (หา้มใสเ่สือ้ผา้สีแดง ขึน้ไปยงัองค์
พระธาต ุเพราะสีแดงหมายถึงเลือด การสูร้บศตัรู)สกายวอลค์เชียงคาน แลนดม์ารค์ใหมเ่มืองเลย สมัผสัความตื่นเตน้
พรอ้มชมความสวยงาม ความสงู มีทางเดินเป็นพืน้กระจกใส เชียงคาน เมืองเลก็ๆ ริมแมน่ ํา้โขงสดุชายแดนไทย  
อิสระเดินเท่ียวชมถนนคนเดินเชียงคานชมวฒันธรรมริมโขงพรอ้มเลือกซือ้ของตามอธัยาศยัอสิระอาหารเยน็ 

เยน็ ท่ีพกั: เชียงคานบตูิคหรือระดบัเทียบเท่า 
 

 

 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้(มือ้ท่ี 5)ใสบ่าตรขา้วเหนียว วฒันธรรมอนัดีงาม

ท่ีเชียงคาน (คา่ทวัรไ์มร่วมชดุใสบ่าตร) 
สาํหรบักรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน มกราคม 2565 เดินทางสู่ อาํเภอภเูรือ 
ชมความงดงาม เทศกาลตน้คริสตม์าสภเูรือ ครัง้ท่ี 10 จดับริเวณทางขึน้
อทุยานแห่งชาติภเูรือ(ปีนีง้านจดัวนัท่ี 25 พ.ย.64 ถึง 31 ม.ค.65) ภายใน
งานเตม็ไปดว้ยตน้คริสตม์าสสีเขียวสีแดงท่ีถกูจดัตกแตง่ไวอ้ย่างสวยงามชมความสวยงาม สมัผสัอากาศเย็นสบาย และ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
สาํหรบักรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน กมุภาพนัธ ์2565 นาํท่านเท่ียวแก่งคดุคู ้จดุชมวิวริมนํา้เป็นท่ีเปรียบเสมือนสถานท่ีเท่ียว
ตากอากาศของเมืองเชียงคานชมวฒันธรรมริมโขงพรอ้มเลือกซือ้ของฝากตา่งๆ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 6) 

วันที ่2 หล่มสัก-กกสะท้อน-ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย-ด่านซ้าย-พระธาตุศรีสองรัก-Sky Walkเชยีงคาน-ถนนคนเดินเชยีง

คาน                                                          

วันที ่3  เชยีงคาน ใส่บาตรข้าวเหนียว-(เทศกาลต้นคริสตม์าสภูเรือ หรือ แก่งคุดคู้) -เดินทางกลับ 



บ่าย  สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 
 

 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบัเปลี่ยนแปลงไดใ้นวนันัน้ๆตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบิน

การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุตา่งๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นตน้ 

ท่ีนั่งบนรถตูบ้ริษัทขอสงวนสทิธ์ิจดัสรรตามการจองและชาํระเงินเท่านัน้ 

 

หมายเหตุส าคัญ: นักท่องเทีย่วต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหน่ึง) 

- ฉีดวคัซีนโควิด-19 ดงัตไ่ปนี ้ซิโนแวค ,ซิโนฟารม์ ,โมเดอรน์า ,ไฟเซอร์,สปตุนิก วี ,แอสตราเซเนกา ครบ2เขม็หรือจอหน์สนั 

แอนดจ์อหน์สนั1เขม็ หรือวคัซีนไขวอ่ื้นๆครบ2เขม็  

- หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19ดว้ยวิธีการRT-PCRหรือATK จากโรงพยาบาลหรือแลบ็ท่ีรบัรอง (ไมเ่กิน72ชม.ก่อนเดินทาง) 

- หรือ ผูท่ี้หายจากโควิด-19มาแลว้เกิน1เดือนแตไ่มเ่กิน3เดือนโดยแนบใบรบัรองแพทย ์
 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง 

 สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ ** 

 เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ครบ2เขม็ 

อัตราบริการนีร้วม 

 •คา่รถ คา่นํา้มนั และคา่บริการคนขบัรถ  

 •คา่ท่ีพกั 2คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัเดนิทาง ราคา
ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/
เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

7-9 มกราคม 65 4,555  

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16 

11-13 มกราคม 65 4,555 1,500 16 

14-16มกราคม 65 4,555 1,500 16 

18-20มกราคม 65 4,555 1,500 16 

21-23มกราคม 65 4,555 1,500 16 

28-30มกราคม 65 4,555 1,500 16 

4-6 กมุภาพนัธ ์65 4,555 1,500 16 

8-10 กมุภาพนัธ ์65 4,555 1,500 16 

เงือ่นไขการจอง 



 

 

 

 - กรณีหอ้งพกัคูแ่บบ TWN เตม็ หรือไมม่ี ทางบริษัทขอปรบัพกัแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบพุกัหอ้ง DBLมาแลว้หอ้ง

เตม็หรือไมม่ีขอปรบัพกั TWNแทนแทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRPอาจเป็น เตียงเสริม หรือฟกู

ท่ีนอนเสริมขึน้อยู่กบัแบบท่ีพกัของโรงแรมนัน้ๆช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษัททาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 

 •คา่อาหารตามท่ีระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

 •คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบสุาํหรบันกัท่องเท่ียวไทย  

 •ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%  

 •เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 •คา่ประกนัอบุตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัท่ีบริษัททาํ

ไว ้ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกนัสขุภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษัทประกนัทั่วไป 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 •คา่มินิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้  

 •คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ  

 •คา่ประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ  

 •คา่อาหารสาํหรบัท่านท่ีทานเจ มงัสวิรตัิ และหรืออาหารสาํหรบัมสุลิม โปรดติดตอ่บริษัททวัร ์กรณีตอ้งการทานแยกจาก

เซตทวัรจ์ะมีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเติม 

 •คา่ทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจาํท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และชาํระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั(การไมช่าํระเงินคา่มดัจาํ 

หรือชาํระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงือ่นไขการยกเลิก 

 •ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง  

 •ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้มี)  

 •ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จาํนวน  

 *กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร ์คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้มี)  

 *คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจาํเป็นอ่ืนๆ  

 

 



 

 

 

 หมายเหตุ 

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดินทางจะตอ้งมีผูเ้ดินทางขัน้ต ํ่า 8 ท่าน 

 •บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัไมอ่าจแกไ้ขได้  

 •บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การลา่ชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง คาํสั่งของเจา้หนา้ท่ีรฐั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

 •การควบคมุของทางบริษัท หรือคา่ใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

 •มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯกาํกบัเท่านัน้ 

 •ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงินบาทและคา่นํา้มนัท่ีไม่

คงท่ี การปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว ้

 •เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกรอ้งคา่บริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

 

 


