
พิเศษ!
ผอนชำระ

KTC FLEXI 0%
เดือน

*,** ราคารวมที่พักหองคู 2 คืน พักหองละ 2 ทาน,
รวมอาหารเชา และรถตูพรอมคนขับ 

(*เขาพัก ชวง พ.ย.63 และ มี.ค.64)

(**เขาพัก ชวง ธ.ค.63 และ ม.ค. – ก.พ.64)

เริ่มตน       บาท/ทาน*

เริ่มตน       บาท/ทาน**

ภูนาคำรีสอรท อ.ดานซาย จ.เลย

เที่ยวไทย

Package 

สุขใจที่นี่

ที่พัก + รถพาเที่ยว

3 วัน 2 คืน
พักที่

ราคาสำหรับเดินทาง 4 ทานขึ้นไป

บริษัท เวิลด เอ็กซพลอเรอร จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/03724

Call: 02 631 3448 
Website: www.worldexplorer.co.th
Facebook: Worldexplorerthailand

Line: @Worldexplorer



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

05.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง 

08.05 น. ออกเดนิสู่ จงัหวดัเลย โดยสายการบนิ 

09.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ จ.เลย 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ลุงวุฒิ ต.หนองบวั อ.ภเูรือ จ.เลย ใช้เวลาเดินทาง 1 

ชัว่โมง  สวนพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัทีใ่หญ่ในจงัหวดัเลย เป็นแหล่งท่องเทีย่วอกีแห่งหนึ่ง

ของ อ.ภูเรอื มไีมด้อกไมป้ระดบัหลากหลายสายพนัธุ์แถมยงัเป็นแหล่งจ าหน่ายสบัปะรด

สทีี่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย มีสบัปะรดสมีากกว่า 40 สายพนัธุ์ โชว์ความสวยงาม

เรยีงรายใหบ้รรดานักท่องเทีย่วเข้ามาเทีย่วชมและถ่ายรูปกลบัไปเป็นที่ระลึก สายพนัธุ์

หลกั ได้แก่ สกุลกุซแมเนีย สกุลเอคเมีย สกุลนีโอเรเจลยา สกุลรซีี และสกุลทิลแลนด์

เซีย แต่สกุลที่มกีารผลิตและท าจ านวนมากสุด เห็นจะเป็น สกุล “กุซ แมเนีย” ซึ่งเป็น

สบัปะรดสมีดีอกทัง้หลาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านชม วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิง มคีวามโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตวัอาคารที่

มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่ ละ เอียดเป็นอย่างมาก 

     D1           กรงุเทพฯ – สวนดอกไม้ลุงวฒิุ ภเูรือ – วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิง – ด่านซ้าย จ.เลย 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิง เป็นวดัทีต่ัง้อยู่บนเนินเขาในอ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย มเีสน่ห์ทีโ่ดด

เด่นคอื ตวัวหิารที่สรา้งจากไม้สกัทัง้หลงั ประกอบกบังานประติมากรรมแกะสลกัไม้ที่มี

ความวจิิตรงดงามในทุกส่วนของวหิาร อีกทัง้ยงัมพีระนอน พระวหิาร และส่วนของนาค

หวับนัได ที่แกะสลกัจากหนิหยกแม่น ้าโขงขนาดใหญ่ที่มคีวามสวยงามมากเช่นกนัซึ่ง

สรา้งความประทบัใจใหก้บันักท่องเทีย่วทีไ่ดข้ึน้ไปสกัการะเป็นอย่างมาก 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ด่านซ้าย ชม วดัเนรมิตวิปัสนา ตัง้อยู่ในอ าเภอด่านซ้าย 

จงัหวดัเลย ใชเ้วลาเดินทาง 40 นาท ี ตัง้อยู่สูงเด่นบนเนินเขา ห่างจากพระธาตุศรสีอง

รกัเพยีงเล็กน้อย พระอุโบสถและเจดียภ์ายในวดัก่อสรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลงั ทีเ่กิดจาก

จนิตนาการสร้างสรรคอ์อกแบบโดยพระและเณร ภายในพระอุโบสถตกแต่งไว้ตามแบบ

ศลิปะส่วนกลาง มพีระพุทธชินราชจ าลองเป็นพระประธาน และมหีุ่นขีผ้ ึ้งของหลวงพ่อ

มหาพนัธ์ สลีวสิุทโธ ซึ่งเป็นผูร้เิริม่สรา้งวดัและได้มรณภาพแล้ว บรเิวณพื้นทีโ่ดยรอบมี

การจดั แต่งสวนและต้นไมร้่มรื่นสวยงามและมต้ีนไมท้ี่ ส าคญัทางพุทธศาสนา คอื  ต้น

สาละ เป็นต้นไมท้ี ่พระพุทธเจา้ทรงประสูต ิ 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิง่ทีน่่าสนใจในวดัเนรมติวปัิสสนา คอื 

1.อุโบสถวดัเนรมิตวิปัสสนา ท าดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ อุโบสถเป็นลกัษณะแบบทรง

ไทย ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วย กระเบื้องเซรามกิ ฝาผนังเป็นศิลาแลงที่น ามาจาก

จงัหวดัล าพูนและจงัหวดัปราจีนบุร ีพื้นของอุโบสถปู ด้วยหนิ แกรนิตสชีมพูจากแหล่ง

หนิแกรนิตในจงัหวดัเลย ประตูหน้าต่างเป็นไม้มะค่าแผ่นเดยีวเมื่อเข้ามาในโบสถ์จะพบ

กบัความงดงามของพระประธานปางมารวชิยัซึ่งมพีุทธลกัษณะคลา้ยกบัพระพุทธชนิราช 

อุโบสถ จ าลองแบบมาจาก วดัมหาธาตุ จงัหวดัพษิณุโลกทัง้ยงัมภีาพจิตรกรรมฝาผนัง

ลวดลายอ่อนช้อยด้วยศิลปะ ของช่างเขียนชาว ด่านซ้าย ซึ่งใช้เวลาวาดนานถึง 8 ปี 

เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดก และภาพทศชาติ รวมทัง้ม ี

พระพุทธรูปปางนาคปรก พระแก้วมรกต รูปเหมอืนหลวงพ่อโต  

2.มณฑปพระครภูาวนาวิสุทธิญาณ เป็นมณฑปทีส่รา้งดว้ยศลิาแลง เช่นกนั ทีม่ณฑป

แห่งนี้ตัง้ของหุ่นขีผ้ ึง้ของหลวงพ่อมหาพนัธ์ สลีวสิุทโธ หรอืพระครูภาวนาวสิุทธิญาณ ซึ่ง

เป็นผูร้่วมกบัพุทธศาสนิกชนร่วมกนัสรา้งวดัแห่งนี้ขึ้นรวม ทัง้สงัขารของหลวงพ่อ ซึ่งไม่

เน่าเป่ือยใหพุ้ทธศาสกนิกชน และลูกศษิยไ์ดม้ากราบไหว้  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสกัการะ พระธาตุศรีสองรกั ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกบัองค์พระธาตุ

พนม เป็นพระธาตุที่สรา้งขึ้นเพื่อเป็นสกัขพียานแห่งไมตรีในการช่วยเหลือกนั ระหว่าง

กรุงศรอียุธยาและกรุงศรสีตันาคนหุต(ลาว) (กรณุางดแต่งกายสีแดง ขึ้นสกัการะองค์

พระธาตุศรีสองรกั) 

น าท่านเดินเล่น ตลาดท้องถ่ินของชาวบ้านด่านซ้าย เริม่ประมาณ 17.00 – 19.00 น.

เดนิเล่นช่วงเยน็ๆ เลอืกชมอาหารพืน้บา้นต่างๆ  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูนาค า รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ออกเดินทางจากตวัเมอืงด่านซ้าย ไปกบัเสน้ทางถนนแคบๆทีเ่ลาะไปตามหุบเขาสวย ที่

ห่างไกลความวุ่นวาย เดินทางถึง ภูลมโล หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของ

จงัหวดัเลย ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง   

ภูลมโล ภูเขาที่ตัง้อยู่บนรอยต่อ ของสามจังหวัด คือพิษณุโลก เพชรบูรณ์  และเลย         

ภูลมโลอยู่ในเขตพืน้ทีข่องอ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,664 เมตร  

     D2           ด่านซ้าย – ภลูมโล – หมู่บ้านกกสะทอน – พดัน ้า มรดกทางวิศวกรรมแห่งด่านซ้าย    
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้ไว้ก่อนเท่ียว ภลูมโล ต.กกสะทอน  (เป็นขอ้มูลเบื้องต้นซึ่งอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) 

• หากต้องการขึน้ชมดอกพญาเสอืโคร่งทีภู่ลมโล ต้องลงทะเบยีนก่อนขึน้ที่ อบต.กกสะ

ทอน เนื่องจากมกีารจ ากดัปรมิาณนักท่องเทีย่วขึน้กางเต้นท์บนภูลมโล  

• ไม่อนุญาตใหน้ ารถขึน้ไป นักท่องเทีย่วสามารถจอดรถที ่อบต.ได้ มเีจา้หน้าทีดู่แล

ความปลอดภยั มรีถบรกิารพาขึน้ชม (ไป – กลบั)  

• จ่ายค่าเขา้ชมอุทยานฯ ทีช่มรมสง่เสรมิการท่องเทีย่ว ต.กกสะทอน 

• ไม่อนุญาตใหน้ าสุรา อาวุธ สิง่ผดิกฎหมายขึน้ไปดว้ยโดยเดด็ขาด  

• ต้องเตรยีมอุปกรณ์กนัหนาวของใชส้่วนตวั และอาหารเครื่องดื่มขึน้ไปดว้ย เนื่องจาก

ไม่มรีา้นคา้และจุดบรกิารนักท่องเทีย่ว 

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รบัความ

สนใจจากนักท่องเทีย่วในเวลานี้ เป็นจุดชมดอกนางพญาเสอืโคร่งทีเ่ยอะทีสุ่ดในประเทศ

ไทย ในพืน้ทีก่ว่า 1,200 ไร่ มต้ีนนางพญาเสอืโคร่งนับหมื่นต้น 

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการท่องเท่ียวภลูมโลอยู่ในช่วงฤดูหนาว ประมาณปลาย

เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ โดยดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานในช่วงเดือน 

มกราคมของทุกปี ทัง้นี้ในแต่ละปีดอกนางพญาเสอืโคร่งจะบานไม่ตรงกนั  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก่อนเดนิทางต้องเชค็ขอ้มูลกบัทางอุทยานแหง่ชาตภูิหนิร่องกลา้ ก่อนทุกครัง้ 

ความแตกต่างท่ีท่านจะได้รบัจากการมาเท่ียวภลูมโลในช่วง Green Season  

คอื ความเชยีวชะอุ่มของทุ่งหญ้าและต้นไมเ้ขยีวขจ ีท่ามกลางสายหมอกหยอกลอ้ขุนเขา

ในยามเชา้ สูดโอโซนในบรรยากาศทีส่ดชื่นแบบเตม็ปอด เกบ็ภาพววิทวิเขา 360 องศา 

แบบปลอดคนและปลอดภยั ** เปลีย่นรถจากรถอุทยานมาใชร้ถส่วนตวัแทน  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวกกสะทอน  ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านชม หมู่บ้านชาวต าบลกกสะทอนส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกรท าไร่

ปลูกผกั ทัง้ข้าวโพด สับปะรด ผกักาดขาว กะหล ่าปลี รวมถึงพืชหัวอย่าง “ขิง” 

เป็นหลัก  กกสะทอนมีบ้านพักหรือโฮมสเตย์ส าหรับผู้มาเยือน เหมาะส าหรับผู้ที่

ต้องการซึมซับ และสมัผัสธรรรมชาติบนภูสูงอย่างเต็มอิ่ม ผกัสดปลอดสารของกกสะ

ทอน ผกักูด ผกัทีข่ึน้อยู่ในพืน้ที ่จงึสด ใหม่ และ อร่อยลิ้น ไม่ว่าจะน ามาย ากลายเป็นย า

ผกักูด น ามาผดัหรอืจะเป็นแกงสม้ผกักูด ของฝากจากกกสะทอน น ้าพริกผกัสะทอน 

สินค้าโด่งดงัของกกสะทอน ใชป้รุงรส แทนน ้าปลาหรอืปลาร้า ขงิผง ปลูกและแปรรูป

โดยชาวกกสะทอนว่ากนัว่าหอมและอร่อยกว่าขงิที่ปลูกในพื้นราบ ตะกรา้สาน ไม้กวาด 

ผลติภณัฑช์าวเขา ชมิผลไมท้อ้งถิน่ และผกัปลอดสารพษิต่างๆ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดันาเวียงใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑ์หน้ากากผีตา

โขน ใช้เวลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เกดิจากความตัง้ใจของผู้ใหญ่บ้านและ

คนในหมู่บ้านในการรวบรวมหน้ากากผีตาโขนที่ลักษณะต่างๆที่เกิดจากความคิด

สร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินและกลุ่มช่างวาดหน้ากากกว่า 27 กลุ่มในพื้นที่ เพื่อจัด

หน้ากากเเบบต่างๆตัง้เเต่โบราณจนถงึปัจจุบนั  โดยทางองคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ที่

พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื และชุมชนบ้านนาเวยีงใหญ่ เเละ กลุ่มช่างศิลป์ใน

ทอ้งถิน่ ไดพ้ฒันากจิกรรมวาดหน้ากากผตีาโขน ซึ่งเป็นกจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์

(Creative tourism) ให้เกิดขึ้นภายในพิพธิภณัฑ์ ให้เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ 

ทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถวาดลวดลายผตีาโขนสร้างสรรค์ผลงานด้วย

ฝีมือตัวเองอีกทัง้ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกันศิลปินหรือช่างศิลป์ใน

ทอ้งถิน่เพื่อเรยีนรูว้ฒันธรรมอนัเป็นรากของทอ้งถิน่อย่างลกึซึ้ง  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เส้นทางเลาะแม่น ้าหมนั บ้านนาเวียงใหญ่ น าชม พดัน ้า 

มรดกทางวิศวกรรมแห่งด่านซ้ายท่ีก าลงัจะสญูหาย 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กงัหันพดัน ้า  ถือเป็นงานมรดกทางวิศวกรรมและเป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินท่ี

น่าช่ืนชม โดยอาศยัธรรมชาติของการไหลของสายน ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ท า

ให้สามารถดึงน ้าจากที่ต ่าขึ้นไปยังที่สูงกว่าได้  ในอดีตถือเป็นอุปกรณ์ในการปฏิวัติ

การเกษตรของท้องถิ่น และสบืทอดใช้มาถึงจนปัจจุบนัในหลายพื้นที่ในประเทศไทย มี

ภาษาถิ่นหรอืเรยีกชื่อที่แตกต่างกนัไป เช่น ภาคเหนือ เรยีกว่า “หลุก” ภาคกลางและ

อีสาน เรยีกว่า “กงัหนัวดิน ้า” หรอื “ระหดัวดิน ้า” ในขณะที่ชาวบ้านในแถบแม่น ้าหมัน 

เรียกว่า “พัด” หรือ “พัดน ้ า” ปัจจุบันพัดน ้า หรือระหัดวิดน ้ า เริ่มหาดูได้ยากเต็มท ี

เนื่องจากการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยทีางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน ้า ระบบการ

ชลประทานสมยัใหม่ และการเปลีย่นแปลงทิศทางของล าน ้า ภูมปัิญญาดา้นการก่อสรา้ง

พดัน ้า ซึ่งต้องมกีารสัง่สมและถ่ายทอดประสบการณ์ ปัจจุบนัเหลือคนสบืทอดและสาน

ต่อน้อยลงไปทุกท ี

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็  ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูนาค า รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  Check-Out ออกจากโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ภคูกง้ิว สกายวอล์กเชียงคาน จุดชมวิวทะเลหมอก – 

แม่น ้าสองสี 2 ฝัง่โขง ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง พระใหญ่ภูคกงิว้ ตัง้อยู่ที่บ้านท่า
ดหีม ีต าบลปากตม ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบรเิวณปากล าน ้าเหอืงจรดกบัแม่น ้าโขง 

เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงคานและ

ประชาชนทัว่ไป   

ส าหรบั สกายวอลก์เชียงคาน แห่งน้ี มคีวามสูงกว่าระดบัแม่น ้าโขงกว่า 80 เมตร หรอื

เทยีบเท่ากบัตกึ 30 ชัน้ และมทีางเดนิกวา้งกว่า 2 เมตร ซึ่งนักท่องเทีย่วสามารถเดนิชม

ววิได้อย่างเพลิดเพลินกบัทางเดินที่ยาวกว่า 80 เมตร รวมถึงยังได้สกัการะพระใหญ่

ภูคกงิว้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลลีาประทานพร หล่อดว้ยไฟเบอรผ์สมเรซิน่ทองทัง้องค ์

สูงกว่า 19 เมตร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ตวัเมอืงเชยีงคาน  ใชเ้วลาเดนิทาง 50 นาท ี

 

 

     D3          ด่านซ้าย จ.เลย  –  สกายวอรก์เชียงคาน – เดินเล่นตลาดเชียงคาน – กรงุเทพฯ   
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย น าชม แก่งคุดคู้เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงของอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยที่มี

ทศันียภาพสวยงามไม่แพ้ที่อื่น จากจุดที่ยนือยู่เราสามารถมองเห็นววิประเทศลาวได้

อย่างชดัเจน 

จากนัน้น าท่านชม วดัศรีคณุเมือง หรอื วดัใหญ่ ตัง้อยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรี

เชยีงคาน 6 และซอยศรเีชยีงคาน 7 เป็นวดัเก่าแก่คู่เมอืงเชียงคาน ไหวพ้ระท าบุญ ณ ที่

แห่งนี่เป็นแหล่งรวมงานศลิปะทัง้ลา้นชา้งและลา้นนา 

จากนัน้น าท่านเดินเล่น เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น ้าโขงสุดชายแดนไทย เป็น

อ าเภอหน่ึงในจงัหวดัเลย ท่ียงัคงไว้ซ่ึงวฒันธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบ

เรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดัง้เดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบนั เมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบ 

แห่งนี้ ก าลงัเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจ านวนมาก  ภาพบา้นเก่าๆที่เรยีงรายติดกนั

อยู่รมิถนนชายโขง ดงึดูดใจ ใหน้ักท่องเทีย่วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ไหล 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางกนัมาทีน่ี่ บา้นเรอืนทีเ่มอืงเชยีงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เลก็ๆ เรยีกว่า ถนนศรี

เชียงคาน ขนานคู่กนัไปกบัถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายหลกั เริม่ตัง้แต่ถนนศรเีชียงคาน 

ซอยที่ 1- 24  แบ่งเป็นถนนศรเีชียงคานฝัง่บนกบัฝัง่ล่างซึ่งชื่อซอยเหมอืนกนั ถนนคน

เดนิเชยีงคาน คราคร ่าไปดว้ยนักท่องเทีย่วทีม่าเดนิทอดน่องชมบา้นไมเ้ก่าแก่ ท่ามกลาง

บรรยากาศคลาสสคิ บางหลงัเป็นร้านอาหาร บางหลงัเป็นรา้นกาแฟ บางหลงักพ็ฒันา

เป็นโรงแรม หรอืเกสต์เฮาส ์บา้งกเ็ป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ มสีนิคา้และอาหารพืน้เมอืงให้

นักท่องเทีย่วชมิชอ้ป 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง 

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ จ.เลย  

19.45 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิ 

20.50 น.        เดนิทางถงึสนามบนิ จ.กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   

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

หมายเหตุ : โปรแกรมที่เสนอข้างต้นเป็นโปรแกรมตวัอย่างที่เราน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของ

จงัหวดัเลย โดยลูกค้าสามารถปรบัเส้นทางตามที่ต้องการโดยก าหนดให้ท่องเที่ยวเฉพาะในจงัหวดัเลย

เท่านัน้ 



 

 
 

แพคเกจ หลงรกัเลย 3 วนั 2 คืน   

 ท่ีพกั + รถพาเท่ียว จ.เลย เดินทาง พ.ย. 63 – มี.ค.64 
 

โรงแรมภนูาค ารสีอรท์ อ.ด่านซ้าย + รถตู้พาเท่ียว จ.เลย เดินทาง 4 – 6 ท่าน 

  

พกัหอ้งคู่  ราคาหอ้งเริม่ต้น ท่านละ 4,700 บาท   *เขา้พกั ช่วง พ.ย.63 และ ม.ีค.64 

พกัหอ้งคู่  ราคาหอ้งเริม่ต้น ท่านละ 4,900 บาท   *เขา้พกั ช่วง ธ.ค.63 และ ม.ค. – ก.พ.64 

 

หมายเหตุ  

*บรษิทัยงัไมไ่ดท้ าการจองหอ้งพกัจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากลูกคา้ 

*ราคานี้ไม่รวมช่วงวนัหยุดยาว  

 

อตัราน้ีรวม *ราคานี้ส าหรบัเดนิทาง 4 ท่านขึน้ไป 

1.ค่าทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 

2.ค่ารถตู้พรอ้มคนขบัพาเทีย่วใน จ.เลย *รวมค่าน ้ามนัแลว้ 3 วนั บรกิาร 06.00 – 20.00 น.  

  หากเลยเวลา 20.00 น. มคี่าล่วงเวลาของรถตู้ 

 

 



 

 
 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าใชจ้่ายเดนิทางจากกรงุเทพ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ ฯลฯ 

2.ประกนัการเดนิทาง 

3.ค่าเขา้สถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ 

4.ค่ากจิกรรมทอ้งถิน่ต่างๆ  

5.อาหารมือ้ต่างๆ 

6.ค่าใชจ้่ายอื่นๆนอกเหนือทีร่ะบุ 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :  

- ช าระเงนิเตม็จ านวน เมื่อยนืยนัการเดนิทาง 
- ช าระผ่านบตัรเครดติ KTC รบัสทิธพิเิศษแบ่งช าระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดอืน 
- ช าระผ่านบตัรเครดติอื่นๆ มคี่าธรรมเนียมเพิม่  

 

การยกเลิกการเดินทาง : 

- กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้า 30 วนั ก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯคนืเงนิให ้100% 
- กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอเก็บค่าใช้จ่าย 40% 

ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
- กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอขอเก็บ

ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 


