
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว    

วันที่ 2 
ภูทับเบิก – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา - Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดิน
เชียงคาน    

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู-้ร้านของฝากไร่ก านันจุล-กรุงเทพฯ    
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้น ท่านละ   4,899.- 

 

สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน  
3 วัน 2 คืน  



 

Day 

1 
 

 

กรุงเทพ 
- 

เพชรบูรณ์ 
 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทุ่งกังหนัลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา -ลาดพร้าว) โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพ่ือความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพ่ือคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
ให้บริการ 

เช้า ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ   
 น าท่านชม ทุ่งกังหันลม  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้านเพชรด า 

จังหวัดเพชรบูรณ์   เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพ่ือไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถ
มองเห็นก าหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้  เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง 
บนระดับความสูงกว่าน้ าทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่ จึง
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถรางหากท่านต้องการนั่ง) น าท่านสู่ จุดชม
วิวคิงคอง เขาค้อ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ และไร่ GB เป็นจุดชมวิวที่มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์ขนาด
ใหญ่ ทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาค้อได้แบบพาโนราม่า 
นอกจากนี้ภายในพ้ืนที่ของจุดชมวิวยังมีมุมถ่ายภาพที่น่ารักมากมาย ทั้งแปลชิงช้า รูปปั้นยอดมนุษย์ต่าง 
และมุมของดอกไม้เมืองหนาวและดอกหญ้าพริ้วไหวรวมทั้ง ร้านกาแฟ คอยให้บริการนักท่องเที่ยวอีก
ด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร 
 จากนั้นน าท่านแวะเช็คอินที่ร้าน Pino Latte ร้านกาแฟขึ้นชื่อของเพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นทั้งจุดชมวิวและ

ร้านอาหารให้ท่านได้สัมผัสวิวบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนราม่าของเขาค้อ 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในบรรยากาศยามเย็นบนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึ้นชื่อว่า

เป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากน าศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างใน
เชิงพระพุทธศาสนา และมีที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้ 360 องศา 
กลายเป็นความสวยงามที่รวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งในทางธรรม และในทางธรรมชาติ 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร 



 

ที่พัก เข้าที่พัก ณัฐติรัตน์แกรนด์โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

Day 

2 
 

 

เพชรบูรณ์ 
- 

เลย 
 

วันท่ี 2 
ภูทับเบิก – จุดชมวิวภูทับเบิก - พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา - Sky Walk 
เชียงคาน – ถนนคนเดินเชยีงคาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยัง “ภูทับเบิก”หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซ่ึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิต
เกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับแปลงปลูกกะหล่่าปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดินชม
แปลงปลูกกระหล่ าปลี และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นน าท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก บริเเวณ
จุดชมวิวสูงสุดซ่ึงเป็นหอวัดอุณหภูมิที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ าทะเล” สูงที่สุดในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

  
 
 
 
 
 
 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางไปยังด่ายซ้าย น าท่านเข้าชมพระธาตุศรีสองรัก พระธาตุศรีสองรัก เป็นโบราณสถาน
ที่ส าคัญของจังหวัดเลย และถือเป็นสัญลักษณ์และตราประจ าจังหวัด ตั้งอยู่ที่อ าเภอด่านซ้าย ริมฝ่ัง
แม่น้ าหมัน มีรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆัง
ทรง บัวเหลี่ยม คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวง (เวียงจันทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง (แขวงค าม่วน) 
พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นถวายเป็นอุเทสิกเจดีย์ (หมายถึงเจดีย์สร้างขึ้นเพ่ือพระศาสนา) สร้างขึ้น
สมัยกรุงศรีอยุธยา พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันต่อสู่กับพม่า 



 

ระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) สมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช 
**ไม่แนะน าให้สวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก**   
จากนั้นเดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย น าท่านนมัสการพระพุทธชินราชจ าลอง ชมความ
สง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเข้าชม Sky Walk เชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย ที่สูงกว่าระดับแม่น้ า
โขง 80 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนีย์ภาพของล าน้ าโขง 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน หรือเรียกกันติดปากว่าถนนชายโขง เนื่องจากเป็นถนนที่
เลียบกับแม่น้ าโขงให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมเก่า บ้านไม้เก่าที่เป็นเสน่ห์ของเชียงคาน อิสระให้ท่าน
เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย 

เย็น อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เข้าที่พัก พริมมาลิณ หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ ที่พักท้องถ่ินไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Day 

3 
 

 

เลย 
- 

กรุงเทพฯ 
 

วันท่ี 3 ตักบาตรข้าวเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู-้ร้านของฝากไร่ก่านนัจุล-กรุงเทพฯ 
05.30 น. น าท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า 

นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิต
ที่สงบ เรียบง่าย และ สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมทะเลหมอก จุดชมวิวภูทอก ตั้งอยู่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วิวทะเลหมอกขาวโพลน

ตัดกับแสงสีส้มของพระอาทิตย์ นอกจากวิวของทะเลหมอกแล้วยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิว 360 
องศา แบบพาโนราม่าของเมืองเชียงคานได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นแก่งคุดคู้และล าน้ าโขง ด้วยภูแห่งนี้มี
ลักษณะเป็นภูเขาสูง ท าให้ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณภูสวยบริบูรณ์ด้วยธรรมชาติสร้างสรรค์ ในช่วง
เวลาการชมทะเลหมอก คือในช่วงปลายฝนถึงฤดูหนาว ที่ให้คุณได้สัมผัสอากาศหนาวได้อีกด้วย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้  แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางล าน้ าโขง ประกอบด้วยหินก้อน
ใหญ่ ๆ เป็นจ านวนมาก ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝ่ังแม่น้ าโขง มีกระแสน้ าไหลผ่าน ไปเพียงช่อง
แคบ ๆ ใกล้ฝ่ังทะเลไทย ซ่ึงกระแสน้ าเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะสมคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน
พฤษภาคม ซ่ึงเป็นเวลาที่น้ าแห้ง สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านแวะซ้ือสินค้าออร์แกนิค ณ ร้านไร่ก่านันจุล สาขา 2 มีสินค้าให้เลือกซ้ือมากมายอาทิ ปลาส้ม 

น้ ามัลเบอร์รี่ กุนเชียง ข้าวเกรียบปลารสชาติต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ น้ าพริกประเภทต่างๆ 
อาหารส าเร็จรูป ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย 



 

14.00 น. น าทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  
18.00 น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.. 

 
 

อัตราค่าบริการ 
ก่าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเด็ก) พักเด่ียว จ่ายเพิ่ม 

26-28 ก.พ. 64 (หยุดมาฆะบูชา) 4,899.- 2,000.- / ท่าน 
13-15 มี.ค. 64 4,899.- 2,000.- / ท่าน 
20-22 มี.ค. 64 4,899.- 2,000.- / ท่าน 

03-05 เม.ย.64 (หยดุจักรี) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 
10-12 เม.ย.64 (หยดุสงกรานต์) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 
12-14 เม.ย.64 (หยดุสงกรานต์) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 
13-15 เม.ย.64 (หยดุสงกรานต์) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

30เม.ย.64-02 พ.ค.64 (หยดุแรงงาน) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 
08-10 พ.ค.64 (หยดุพืชมงคล) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

03-05 มิ.ย.64 4,999.- 2,000.- / ท่าน 
25-27 มิ.ย.64 4,899.- 2,000.- / ท่าน 

24-26 ก.ค.64 (หยุดยาว)  4,999.- 2,000.- / ท่าน 
25-27 ก.ค.64 (หยุดยาว) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 

26-28 ก.ค.64 (หยุดยาว) 4,999.- 2,000.- / ท่าน 
 

หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปน็ผูจ้ดัทีน่ัง่บนรถเทา่นัน้ 

 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน

สุขอนามัย) และเพ่ือความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม

คณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
 

5. ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด 



 

 
อัตราคา่บริการทัวร์นี้รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามรายการหรือเทียบเท่า เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลอาจจะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
3. ค่าอาหาร 6 มื้อตามรายการ 
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย 
5. ค่ามัคคุเทศก์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
6. พาหนะท้องถ่ิน(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
7. คนขับรถ ที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์) 

 
อัตราคา่บริการทัวร์นี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) 

2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ิมเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอ่ืน อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ 

รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 
6. ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิตส่วนตัว หรือค่าประกันภัยธรรมชาติ 

 
การจองทัวร์และส่ารองที่นั่ง 

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน  
2. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนเพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน

เข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพ่ือใช้

ส าหรับการท าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
 
 
 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลง
ทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี 
 

ข้อแนะน่าส่าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  



 

2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ าบนรถ
ตลอดการเดินทาง  

3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณา

ส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ   


