Package

เที่ยวไทย
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รวมอาหารเชา และรถตูพรอมคนขับ

บริษท
ั เวิลด เอ็กซพลอเรอร จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/03724

Call: 02 631 3448

เดือน

KTC FLEXI 0%

Facebook: Worldexplorerthailand

Line: @Worldexplorer Website: www.worldexplorer.co.th

D1

กรุงเทพฯ – สวนดอกไม้ลุงวุฒิ ภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่ง – ด่านซ้าย จ.เลย

05.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง

08.05 น.

ออกเดินสู่ จังหวัดเลย โดยสายการบิน

09.20 น.

เดินทางถึง สนามบิน จ.เลย

10.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ลุงวุฒิ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย ใช้เวลาเดินทาง 1
ชั ่วโมง สวนพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับทีใ่ หญ่ในจังหวัดเลย เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วอีกแห่งหนึ่ง
ของ อ.ภูเรือ มีไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์แถมยังเป็ นแหล่งจาหน่ายสับปะรด
สีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย มีสบั ปะรดสีมากกว่า 40 สายพันธุ์ โชว์ความสวยงาม
เรียงรายให้บรรดานักท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ วชมและถ่ายรูปกลับไปเป็ นที่ระลึก สายพันธุ์
หลัก ได้แก่ สกุลกุซแมเนีย สกุลเอคเมีย สกุลนีโอเรเจลยา สกุลรีซี และสกุลทิลแลนด์
เซีย แต่สกุลที่มกี ารผลิตและท าจานวนมากสุด เห็นจะเป็ น สกุล “กุซ แมเนีย ” ซึ่งเป็ น
สับปะรดสีมดี อกทัง้ หลาย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย

นาท่านชม วัดสมเด็จภูเรือมิ่ง มีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่
มี ส ถาปั ตยกรรม ศิ ล ปกรรม และงานประติ ม ากรรมที่ ละเอี ย ดเป็ นอย่ า งมาก

วัดสมเด็จภูเรือมิ่ ง เป็ นวัดทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขาในอาเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีเสน่ห์ทโี่ ดด
เด่นคือ ตัววิหารที่สร้างจากไม้สกั ทัง้ หลัง ประกอบกับงานประติมากรรมแกะสลักไม้ที่มี
ความวิจิตรงดงามในทุกส่วนของวิหาร อีกทัง้ ยังมีพระนอน พระวิหาร และส่วนของนาค
หัวบันได ที่แกะสลักจากหินหยกแม่น้ าโขงขนาดใหญ่ที่มคี วามสวยงามมากเช่นกัน ซึ่ง
สร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้ขน้ึ ไปสักการะเป็ นอย่างมาก
จากนั น้ น าท่ านเดิน ทางสู่ ด่านซ้ าย ชม วัด เนรมิ ต วิ ปัส นา ตัง้ อยู่ในอาเภอด่านซ้ าย
จังหวัดเลย ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที ตัง้ อยู่สูงเด่นบนเนินเขา ห่างจากพระธาตุศรีสอง
รักเพียงเล็กน้อย พระอุโบสถและเจดียภ์ ายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทัง้ หลัง ทีเ่ กิดจาก
จินตนาการสร้างสรรค์ออกแบบโดยพระและเณร ภายในพระอุโบสถตกแต่งไว้ตามแบบ
ศิลปะส่วนกลาง มีพระพุทธชินราชจาลองเป็ นพระประธาน และมีหุ่นขีผ้ ้งึ ของหลวงพ่อ
มหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งเป็ นผูร้ เิ ริม่ สร้างวัดและได้มรณภาพแล้ว บริเวณพื้นทีโ่ ดยรอบมี
การจัด แต่งสวนและต้นไม้ร่มรื่นสวยงามและมีต้นไม้ที่ สาคัญทางพุทธศาสนา คือ ต้น
สาละ เป็ นต้นไม้ที่ พระพุทธเจ้าทรงประสูติ

สิง่ ทีน่ ่าสนใจในวัดเนรมิตวิปัสสนา คือ
1.อุโบสถวัดเนรมิตวิปัสสนา ทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโบสถเป็ นลักษณะแบบทรง
ไทย ก่ออิฐถือปูน หลังคามุง ด้วย กระเบื้องเซรามิก ฝาผนัง เป็ น ศิลาแลงที่น ามาจาก
จังหวัดลาพูนและจังหวัดปราจีนบุร ี พื้นของอุโบสถปู ด้วยหิน แกรนิตสีชมพูจากแหล่ง
หินแกรนิตในจังหวัดเลย ประตูหน้าต่างเป็ นไม้มะค่าแผ่นเดียวเมื่อเข้ามาในโบสถ์จะพบ
กับความงดงามของพระประธานปางมารวิชยั ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายกับพระพุทธชินราช
อุโบสถ จาลองแบบมาจาก วัดมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกทัง้ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ลวดลายอ่อนช้อยด้วยศิลปะ ของช่ างเขียนชาว ด่านซ้ าย ซึ่ง ใช้เวลาวาดนานถึง 8 ปี
เป็ น ภาพเกี่ยวกับ พุ ท ธประวัติ ภาพพระเวสสัน ดรชาดก และภาพทศชาติ รวมทัง้ มี
พระพุทธรูปปางนาคปรก พระแก้วมรกต รูปเหมือนหลวงพ่อโต
2.มณฑปพระครูภาวนาวิสุทธิ ญาณ เป็ นมณฑปทีส่ ร้างด้วยศิลาแลง เช่นกัน ทีม่ ณฑป
แห่งนี้ตงั ้ ของหุ่นขีผ้ ง้ึ ของหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ หรือพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ ซึ่ง
เป็ นผูร้ ่วมกับพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างวัดแห่งนี้ข้นึ รวม ทัง้ สังขารของหลวงพ่อ ซึ่งไม่
เน่าเปื่ อยให้พุทธศาสกนิกชน และลูกศิษย์ได้มากราบไหว้

นาท่ านสักการะ พระธาตุศ รีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับ องค์พระธาตุ
พนม เป็ นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานแห่งไมตรีในการช่วยเหลือกัน ระหว่าง
กรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสตั นาคนหุต(ลาว) (กรุณางดแต่งกายสีแดง ขึ้นสักการะองค์
พระธาตุศรีสองรัก)
นาท่านเดินเล่น ตลาดท้องถิ่นของชาวบ้านด่านซ้าย เริม่ ประมาณ 17.00 – 19.00 น.
เดินเล่นช่วงเย็นๆ เลือกชมอาหารพืน้ บ้านต่างๆ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ ภูนาคา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

D2
เช้า

ด่านซ้าย – ภูลมโล – หมู่บ้านกกสะทอน – พัดน้า มรดกทางวิศวกรรมแห่งด่านซ้าย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางจากตัวเมืองด่านซ้าย ไปกับเส้นทางถนนแคบๆทีเ่ ลาะไปตามหุบเขาสวย ที่
ห่างไกลความวุ่น วาย เดิน ทางถึง ภูล มโล หนึ่ งในแหล่ง ท่ องเที่ ย วยอดนิ ยมของ
จังหวัดเลย ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั ่วโมง
ภูลมโล ภูเขาที่ตงั ้ อยู่บ นรอยต่อ ของสามจัง หวัด คือพิษ ณุ โ ลก เพชรบูร ณ์ และเลย
ภูลมโลอยู่ในเขตพืน้ ทีข่ องอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สูงจากระดับน้าทะเล 1,664 เมตร

รู้ไว้ก่อนเที่ยว ภูลมโล ต.กกสะทอน (เป็ นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง)
• หากต้องการขึน้ ชมดอกพญาเสือโคร่งทีภ่ ูลมโล ต้องลงทะเบียนก่อนขึน้ ที่ อบต.กกสะ
ทอน เนื่องจากมีการจากัดปริมาณนักท่องเทีย่ วขึน้ กางเต้นท์บนภูลมโล
• ไม่อนุญาตให้นารถขึน้ ไป นักท่องเทีย่ วสามารถจอดรถที่ อบต.ได้ มีเจ้าหน้าทีด่ ูแล
ความปลอดภัย มีรถบริการพาขึน้ ชม (ไป – กลับ)
• จ่ายค่าเข้าชมอุทยานฯ ทีช่ มรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ต.กกสะทอน
• ไม่อนุญาตให้นาสุรา อาวุธ สิง่ ผิดกฎหมายขึน้ ไปด้วยโดยเด็ดขาด
• ต้องเตรียมอุปกรณ์กนั หนาวของใช้ส่วนตัว และอาหารเครื่องดื่มขึน้ ไปด้วย เนื่องจาก
ไม่มรี า้ นค้าและจุดบริการนักท่องเทีย่ ว
อยู่ในเขตอุท ยานแห่งชาติภูห ิน ร่องกล้า เป็ น สถานที่ท่ องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รบั ความ
สนใจจากนักท่องเทีย่ วในเวลานี้ เป็ นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งทีเ่ ยอะทีส่ ุดในประเทศ
ไทย ในพืน้ ทีก่ ว่า 1,200 ไร่ มีต้นนางพญาเสือโคร่งนับหมื่นต้น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวภูลมโลอยู่ในช่วงฤดูหนาว ประมาณปลาย
เดื อนธัน วาคม – กุม ภาพัน ธ์ โดยดอกนางพญาเสือ โคร่ งจะบานในช่ ว งเดื อ น
มกราคมของทุกปี ทัง้ นี้ในแต่ละปี ดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานไม่ตรงกัน

ก่อนเดินทางต้องเช็คข้อมูลกับทางอุทยานแห่งชาติภูหนิ ร่องกล้า ก่อนทุกครัง้
ความแตกต่างที่ท่านจะได้รบั จากการมาเที่ยวภูลมโลในช่วง Green Season
คือ ความเชียวชะอุ่มของทุ่งหญ้าและต้นไม้เขียวขจี ท่ามกลางสายหมอกหยอกล้อขุนเขา
ในยามเช้า สูดโอโซนในบรรยากาศทีส่ ดชื่นแบบเต็มปอด เก็บภาพวิวทิวเขา 360 องศา
แบบปลอดคนและปลอดภัย ** เปลีย่ นรถจากรถอุทยานมาใช้รถส่วนตัวแทน
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวกกสะทอน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั ่วโมง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย

นาท่านชม หมู่บ้านชาวตาบลกกสะทอนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกรทาไร่
ปลูกผัก ทัง้ ข้าวโพด สับปะรด ผักกาดขาว กะหล ่าปลี รวมถึ งพืชหัวอย่าง “ขิ ง ”
เป็ นหลัก กกสะทอนมีบ้านพัก หรือโฮมสเตย์ส าหรับ ผู้ม าเยือ น เหมาะส าหรับ ผู้ที่
ต้องการซึมซับ และสัมผัสธรรรมชาติบนภูสูงอย่างเต็มอิ่ม ผักสดปลอดสารของกกสะ
ทอน ผักกูด ผักทีข่ น้ึ อยู่ในพืน้ ที่ จึงสด ใหม่ และ อร่อยลิ้น ไม่ว่าจะนามายากลายเป็ นยา
ผักกูด นามาผัดหรือจะเป็ นแกงส้มผักกูด ของฝากจากกกสะทอน น้าพริกผักสะทอน
สิ นค้าโด่งดังของกกสะทอน ใช้ปรุงรส แทนน้าปลาหรือปลาร้า ขิงผง ปลูกและแปรรูป
โดยชาวกกสะทอนว่ากันว่าหอมและอร่อยกว่าขิงที่ปลูกในพื้นราบ ตะกร้าสาน ไม้กวาด
ผลิตภัณฑ์ชาวเขา ชิมผลไม้ทอ้ งถิน่ และผักปลอดสารพิษต่างๆ

จากนั น้ นาท่านเดินทางสู่ วัดนาเวียงใหญ่ ซึ่งเป็ น ที่ตงั ้ ของพิ พิ ธภัณฑ์หน้ ากากผีตา
โขน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั ่วโมง พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เกิดจากความตัง้ ใจของผู้ใหญ่บ้านและ
คนในหมู่ บ้านในการรวบรวมหน้ ากากผีตาโขนที่ลัก ษณะต่างๆที่เกิด จากความคิด
สร้างสรรค์ของกลุ่ ม ศิล ปิ น และกลุ่ม ช่ างวาดหน้ ากากกว่ า 27 กลุ่ ม ในพื้น ที่ เพื่อ จัด
หน้ากากเเบบต่างๆตัง้ เเต่โบราณจนถึงปัจจุบนั โดยทางองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน และชุมชนบ้านนาเวียงใหญ่ เเละ กลุ่มช่างศิลป์ ใน
ท้องถิน่ ได้พฒ
ั นากิจกรรมวาดหน้ากากผีตาโขน ซึ่งเป็ นกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
(Creative tourism) ให้เกิดขึ้นภายในพิพธิ ภัณ ฑ์ ให้เป็ นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์
ทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถวาดลวดลายผีตาโขนสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ฝี ม ือตัวเองอีกทัง้ ยังสร้างปฏิส ัมพัน ธ์ร ะหว่างนั กท่ องเที่ยวกัน ศิลปิ น หรือช่ างศิลป์ ใน
ท้องถิน่ เพื่อเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมอันเป็ นรากของท้องถิน่ อย่างลึกซึ้ง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เส้นทางเลาะแม่น้าหมัน บ้านนาเวียงใหญ่ นาชม พัดน้า
มรดกทางวิศวกรรมแห่งด่านซ้ายที่กาลังจะสูญหาย

กังหันพัดน้ า ถือเป็ นงานมรดกทางวิ ศ วกรรมและเป็ นภูมิปัญ ญาของท้ องถิ่ นที่
น่ าชื่นชม โดยอาศัยธรรมชาติ ของการไหลของสายน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทา
ให้ส ามารถดึง น้ าจากที่ต่ าขึ้น ไปยัง ที่สูง กว่าได้ ในอดีตถือเป็ น อุปกรณ์ ในการปฏิวัติ
การเกษตรของท้องถิ่น และสืบทอดใช้มาถึงจนปัจจุบนั ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย มี
ภาษาถิ่นหรือเรียกชื่อที่แตกต่างกันไป เช่น ภาคเหนื อ เรียกว่า “หลุก” ภาคกลางและ
อีสาน เรียกว่า “กังหัน วิดน้ า” หรือ “ระหัดวิดน้ า” ในขณะที่ช าวบ้านในแถบแม่น้ าหมัน
เรีย กว่า “พัด ” หรือ “พัด น้ า” ปั จจุ บัน พัด น้ า หรือ ระหัด วิด น้ า เริ่ม หาดู ไ ด้ย ากเต็ม ที
เนื่องจากการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ า ระบบการ
ชลประทานสมัยใหม่ และการเปลีย่ นแปลงทิศทางของลาน้า ภูมปิ ัญญาด้านการก่อสร้าง
พัดน้ า ซึ่งต้องมีการสั ่งสมและถ่ายทอดประสบการณ์ ปั จจุบนั เหลือคนสืบทอดและสาน
ต่อน้อยลงไปทุกที
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ ภูนาคา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

D3
เช้า

ด่านซ้าย จ.เลย – สกายวอร์กเชียงคาน – เดิ นเล่นตลาดเชียงคาน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
Check-Out ออกจากโรงแรม
นาท่านเดิน ทางสู่ พระใหญ่ภคู กงิ้ว สกายวอล์กเชี ยงคาน จุด ชมวิ วทะเลหมอก –
แม่น้าสองสี 2 ฝัง่ โขง ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั ่วโมง พระใหญ่ภูคกงิว้ ตัง้ อยู่ที่บ้านท่า
ดีห มี ตาบลปากตม ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลาน้ าเหืองจรดกับแม่น้ าโขง
เป็ นพระพุ ท ธรู ป ปางลีล าประทานพรเป็ นที่ เคารพสัก การะของชาวเชีย งคานและ
ประชาชนทั ่วไป
สาหรับ สกายวอล์กเชียงคาน แห่งนี้ มีความสูงกว่าระดับแม่น้าโขงกว่า 80 เมตร หรือ
เทียบเท่ากับตึก 30 ชัน้ และมีทางเดินกว้างกว่า 2 เมตร ซึ่งนักท่องเทีย่ วสามารถเดินชม
วิวได้อย่างเพลิดเพลิน กับทางเดินที่ยาวกว่า 80 เมตร รวมถึงยังได้สกั การะพระใหญ่
ภูคกงิว้ ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิน่ ทองทัง้ องค์
สูงกว่า 19 เมตร
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเชียงคาน ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย

น าชม แก่ง คุด คู้เป็ นจุด ชมวิ ว อี กแห่ ง หนึ่ ง ของอ าเภอเชี ย งคาน จัง หวัด เลยที่มี
ทัศนียภาพสวยงามไม่แพ้ที่อ่นื จากจุดที่ยนื อยู่เราสามารถมองเห็น วิวประเทศลาวได้
อย่างชัดเจน
จากนัน้ นาท่านชม วัดศรีคณ
ุ เมือง หรือ วัดใหญ่ ตัง้ อยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรี
เชียงคาน 6 และซอยศรีเชียงคาน 7 เป็ นวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงคาน ไหว้พระทาบุญ ณ ที่
แห่งนี่เป็ นแหล่งรวมงานศิลปะทัง้ ล้านช้างและล้านนา
จากนัน้ นาท่านเดิ นเล่น เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริ มแม่น้าโขงสุดชายแดนไทย เป็ น
อาเภอหนึ่ งในจังหวัดเลย ที่ ยงั คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบ
เรียบง่าย พอเพียง วิ ถีชีวิตแบบดัง้ เดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบนั เมืองเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ
แห่งนี้ กาลังเป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจานวนมาก ภาพบ้านเก่าๆที่เรียงรายติดกัน
อยู่รมิ ถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นักท่องเทีย่ วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลังไหล
่

เดินทางกันมาทีน่ ี่ บ้านเรือนทีเ่ มืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็ นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรี
เชียงคาน ขนานคู่กนั ไปกับถนนใหญ่ซ่งึ เป็ นถนนสายหลัก เริม่ ตัง้ แต่ถนนศรีเชียงคาน
ซอยที่ 1- 24 แบ่งเป็ นถนนศรีเชียงคานฝัง่ บนกับฝัง่ ล่างซึ่งชื่อซอยเหมือนกัน ถนนคน
เดินเชียงคาน คราคร่าไปด้วยนักท่องเทีย่ วทีม่ าเดินทอดน่องชมบ้านไม้เก่าแก่ ท่ามกลาง
บรรยากาศคลาสสิค บางหลังเป็ นร้านอาหาร บางหลังเป็ นร้านกาแฟ บางหลังก็พฒ
ั นา
เป็ นโรงแรม หรือเกสต์เฮาส์ บ้างก็เป็ นร้านขายของทีร่ ะลึก มีสนิ ค้าและอาหารพืน้ เมืองให้
นักท่องเทีย่ วชิมช้อป
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั ่วโมง
17.30 น.

เดินทางถึง สนามบิน จ.เลย

19.45 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน

20.50 น.

เดินทางถึงสนามบิน จ.กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*****************************************

หมายเหตุ : โปรแกรมที่เสนอข้างต้นเป็ น โปรแกรมตัวอย่างที่เรานาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของ
จังหวัดเลย โดยลูกค้าสามารถปรับเส้นทางตามที่ต้องการโดยกาหนดให้ท่องเที่ยวเฉพาะในจังหวัด เลย
เท่านัน้

แพคเกจ หลงรักเลย 3 วัน 2 คืน
ที่พกั + รถพาเที่ยว จ.เลย เดินทาง พ.ย. 63 – มี.ค.64
โรงแรมภูนาคารีสอร์ท อ.ด่านซ้าย + รถตู้พาเที่ยว จ.เลย เดินทาง 4 – 6 ท่าน

พักห้องคู่ ราคาห้องเริม่ ต้น ท่านละ 4,700 บาท *เข้าพัก ช่วง พ.ย.63 และ มี.ค.64
พักห้องคู่ ราคาห้องเริม่ ต้น ท่านละ 4,900 บาท *เข้าพัก ช่วง ธ.ค.63 และ ม.ค. – ก.พ.64

หมายเหตุ
*บริษทั ยังไม่ได้ทาการจองห้องพักจนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากลูกค้า
*ราคานี้ไม่รวมช่วงวันหยุดยาว

อัตรานี้ รวม *ราคานี้สาหรับเดินทาง 4 ท่านขึน้ ไป
1.ค่าทีพ่ กั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
2.ค่ารถตู้พร้อมคนขับพาเทีย่ วใน จ.เลย *รวมค่าน้ามันแล้ว 3 วัน บริการ 06.00 – 20.00 น.
หากเลยเวลา 20.00 น. มีค่าล่วงเวลาของรถตู้

อัตรานี้ ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางจากกรุงเทพ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน ฯลฯ
2.ประกันการเดินทาง
3.ค่าเข้าสถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นๆ
4.ค่ากิจกรรมท้องถิน่ ต่างๆ
5.อาหารมือ้ ต่างๆ
6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือทีร่ ะบุ
เงื่อนไขการชาระเงิน :
- ชาระเงินเต็มจานวน เมื่อยืนยันการเดินทาง
- ชาระผ่านบัตรเครดิต KTC รับสิทธิพเิ ศษแบ่งชาระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน
- ชาระผ่านบัตรเครดิตอื่นๆ มีค่าธรรมเนียมเพิม่
การยกเลิกการเดินทาง :
- กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯคืนเงินให้ 100%
- กรณีแจ้งยกเลิกการเดิน ทางล่วงหน้ า 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัท ฯขอเก็บค่าใช้จ่าย 40%
ของราคาทัวร์ทงั ้ หมด
- กรณี แจ้ง ยกเลิกการเดิน ทางล่วงหน้ าน้ อยกว่า 14 วัน ก่อนเดิน ทาง ทางบริษัท ฯขอขอเก็บ
ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทงั ้ หมด

