
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอยีดการเดนิทาง  ม.ีค.  - พ.ค.63                              PHD-NE6F 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – เลย – ภปู่าเปาะ – สวนหนิผางาม – ภเูรอื  

04.30 น.     สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชั �น 3 เคาทเ์ตอร ์14 สายการบนินกแอร ์
เจา้หนา้ที�บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

06.05 น. ออกเดนิทางสูจ่ังหวัดเลย ดว้ยเที�ยวบนิที� DD9704 
07.10 น. ถงึสนามบนิจังหวัดเลย นําทา่นสมาชกิเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP แวะรับประทานอาหารเชา้

(1) ณ รา้นอาหาร 
08.30 น. ออกเดนิทางสูอ่ําเภอหนองหนิ พาทกุทา่นนั�งรถอแีต๊ก ขึ�น ภปู่าเปาะ ชมววิธรรมชาตอินัสวยงาม

งามแบบ 360 องศา ทา่นสามารถมองเหน็ภหูอ ที�วา่กนัวา่มลีกัษณะคลา้ยภเูขาไฟฟจู ิประเทศ
ญี�ปุ่ น  จนทําใหใ้ครตอ่ใครขนานนามวา่เป็นฟจูเิมอืงเลย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) ณ รา้นอาหาร 
13.00 น. หลังอาหารนําทา่นชม วนอทุยานสวนหนิผางาม หรอื คนุห

มงิเมอืงเลย กลุ่มภเูขาหนิปนูมากมาย มลีักษณะคลา้ยเขา
วงกต และมกีอ้นหนิรปูรา่งแปลกประหลาดมากมาย เชน่ เต่า 
หงส ์ เป็นตน้ ชมเขาหนิปนูที�มลีักษณะคลา้ยคุนหมงิที�เมอืง
จนีซงึเป็นสัญลกัษณ์ของวนอทุยานสวนหนิผางาม จากนั�นพา
ทกุทา่นเดนิทางสูอ่ําเภอภเูรอื 

17.00 น. พาทกุทา่นเขา้พัก ณ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(3) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หลังอาหารเชญิทกุทา่นพักผ่อนตามอัธยาศัย 



 

วนัท ี�สอง อทุยานฯภเูรอื–พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน–พระธาตศุรสีองรกั–วดัเนรมติรวปิสันา – เชยีงคาน 

05.30 น. นําทกุทา่น ชมพระอาทติยข์ึ�น ณ อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื ที� ผาโหลน่นอ้ย สามารถมองเห็นภู
หลวงและทะเลภเูขาสลบัซบัซอ้น จากนั�นเดนิผา่นเขต อากาศเยน็สบาย จนถงึ ยอดภเูรอื ที�ยอด
ภเูรอืยงัเป็นที�ประดษิฐานพระพุทธรปูนาวาบรรพต  

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (4) ณ รา้นอาหารของรสีอรท์sหลงัจากนั�นออกเดนิทาง 
09.30 น. นําทา่นชม พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน ศกึษาประวัตคิวามเป็นมาอนัยาวนานของประเพณีผตีาโขน  
10.30 น. นําทา่นถงึ วดัเนรมติรวปิสันา เป็นวัดที�มพีระอโุบสถทําจากศลิาแลงที�สวยงาม ที�สดุภายในพระ

อโุบสถเป็นที�ประดษิฐานของ พระพุทธราชชนิราชจําลอง และมภีาพจติรกรรมฝาผนังฝีมอืชา่ง
เขยีน ชาวดา่นซา้ยที�ใชเ้วลาวาดกวา่ 8 ปี   

 11.30น. นําทา่นนมสัการ พระธาตศุรสีองรกั ที�อําเภอดา่นซา้ย พระธาตุศกัดิ�สทิธิ�คูเ่มอืงเลย สรา้งขึ�นเมื�อ  
พ.ศ.2103 ในสมยัแผ่นดนิสมเด็จพระมหาจักรพรรดแิหง่กรุงศรอียธุยาเพื�อเป็นสักขพียานแสดง
ความสมัพันธอ์นัดงีามระหวา่ง กนั กบัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชแหง่กรุงศรสัีตนาคนหตุ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5) ณ รา้นอาหาร 
13.00 น. แวะซื�อของฝากที�รา้น ชาโต ้เดอ เลย เชน่ ไวน์ชั �นด ี"ชาโต ้เดอ เลย", บรั�นด ี"วคิตอรี�" รสนุ่ม, 

องุน่ไรเ้มล็ด, มะคาเดเมยีเคลอืบชอ็คโกแลต เป็นตน้ จากนั�นออกเดนิทางสูอ่ําเภอเชยีงคาน 
16.00 น. ถงึ เชยีงคาน Check in เขา้สูท่ี�พัก เรอืนรกัรมิโขง, ชมโขง, บา้นกนกกานต ์หรอืเทยีบเทา่ 

พักผอ่นตามอธัยาศัย หลงัจากนั�นพาทกุทา่นลอ่งเรอืยามเย็นชมพระอาทติยอ์สัดง ณ รมินํ�าโขง 
ชมวถิชีวีติสองฝากฝั�งโขง ชมนกกระยางฝงูใหญเ่ลน่นํ�ากอ่นบนิกลับรัง 

 18.00 น. อสิระอาหารเย็น เพื�อใหท้กุทา่นไดอ้สิระในการทอ่งราตร ีบนถนนรมิโขง ที�เต็มไปดว้ยรา้นคา้เก๋
ไก ๋น่ารักในแบบของเชยีงคาน เลอืกซื�อของที�ระลกึมากมาย กบั รา้นคา้สุด Hip เชน่ รา้น
สะบายดเีชยีงคาน ไอเดยีดดี ีสองผัวเมยี ภฝู้าย เพลนิเพลนิ กาแฟ๙เจรญิ รา้นกระป๋อง 
Under+Over รักเลย ลมรําเพย คดิถงึ ณ เชยีงคาน ใชเ่ลย 

วนัท ี�สาม ตกับาตรขา้วเหนยีว – แกง่คดุคู ้– พระบาทภูควายเงนิ – กรงุเทพฯ  

05.30 น. อรุณสวัสดิ�ยามเชา้ อิ�มบญุกับการใสบ่าตรที�ตลาดเชา้เชยีงคาน 
รบัประทานอาหารเชา้ (6) แบบพื�นเมอืง หลังอาหารใหท้กุทา่น
ไดเ้ก็บภาพประทบัใจของเมอืงเชยีงคานตามอธัยาศัย 

09.00 น. ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแกง่คดุคู ้เลอืกซื�อของฝากจาก
เชยีงคาน เชน่ มะพรา้วแกว้ ผา้หม่นวม ฯลฯ 

10.00 น. นําทา่นสักการะพระพุทธบาทภคูวายเงนิที�ตั �งอยูบ่นหนิลับมดี ชม
ความสวยงามของววิทวิทศัน์ของแมนํ่�าโขงและ ฝั�งสปป.ลาว  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั(7) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารออกเดนิทางสูส่นามบนิจงัหวัดเลย 
14.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิจงัหวัดเลย นําทา่นเชค็อนิที�เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์และโหลดสัมภาระ 
15.50 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเที�ยวบนิที� DD9709 
16.55 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราคา่บรกิาร 

 
*** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพิ�มทา่นละ 2,000  บาท ไมต่รงชว่งเทศกาล*** 

 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

วนัท ี� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
 
วนัท ี� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 
 
วนัท ี� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

           
 
           9,999 

            
            
            2,000 



 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  - คา่ต ั�วเครื�องบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – เลย – กรงุเทพฯ  
            ** สายการบนิที�ใช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่ที�พักตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)    
- คา่รถตูป้รบัอากาศ  
- คา่อาหาร (8 มื�อ) ตามรายการ     
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งตามรายการ     
- คา่มคัคเุทศก ์                    
- คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท   

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม - คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่างๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 

 คา่อาหารที�ทา่นสั�งเอง  
- คา่ตักบาตรขา้วเหนียวตอนเชา้ (ชดุละ 60 บาท) 

    - คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
เงื�อนไขการจอง  - มดัจํา 5,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็ม
จํานวนแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั �งสิ�นใหก้บัลกูคา้ เนื�องจาก
ทวัรร์ายการนี�เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรม

 นี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทั �งหมด 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  
 

 
*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 


