
 

 
 

 

4 วนั 3 คนื  

ขอนแกน่ – ชยัภมู ิ– เพชรบูรณ์ – เลย  

 

 

 

 
 

ขอนแกน่ – พระมหาธาตุแกน่นคร – บงึแกน่นคร  – ชยัภมูิ – มอหนิขาว – ปรางคก์ู ่ – วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ – ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้  

พระพทุธมหาธรรม ราชาเฉลมิพระเกยีรต ิ– วดัโพนชยั (ผีตาโขน) – เลย – เชียงคาน – วดัมหาธาต ุ– วดัศรีคุนเมือง ล่องเรอืรมิโขง

แกง่คุดคู ้– ชอ้ปปิ� งถนนคนเดิน – ตกับาตรขา้วเหนียว – พระใหญ่ภคูกงิ�ว – สกายวอรค์  
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ 6 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 8 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 18,900 บาท :  19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 23,900 บาท : 10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  



 

 

 

 

 

 

วนั สถานที�ทอ่งเที�ยว มื�ออาหาร ไฮไลทท์อ่งเที�ยว 

  เชา้ กลางวนั คํ �า  

วนัแรก 

ขอนแก่น  

09.00 น. เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ Air Asia สนามบนิดอนเมอืง 

10.55 น. บนิสู่ขอนแก่น โดยแอร ์เอเซยี FD3254 (บนิ

ประมาณ 1.15 ช.ม.) ขอสงวนสทิธิ�เปลี�ยนแปลงสายการบนิ

หากที�น ั �งเตม็ 

12.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิขอนแก่น 

บา่ย : ขอนแก่น – สกัการะพระมหาธาตแุก่นนคร – เที�ยว

ชมบงึแก่นนคร – ถนนขา้วเหนียว - ชยัภูม ิ

 / / พระมหาธาตแุก่นนคร 

 

พกัโรงแรม เลศินิมิตร ชยัภมู ิ*** หรือเทยีบเทา่ 

วนัที�สอง 

ชยัภูม ิ

เพชรบูรณ ์

เชา้ : มอหนิขาว (เสาหนิทรายสขีาวขนาดใหญ่ มอีายุราว  

175-197 ลา้นปี) - ปรางคกู่์ (สรา้งขึ�นในพทุธศตวรรษที� 18 

ในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที� 7)  

 บา่ย : อทุยานแห่งชาตป่ิาหนิงาม - จดุชมววิสุดแผ่นดนิ – 

ลานหนิงาม – พทุธอทุยานเพชบรุะ สกัการะพระพทุธมหา

ธรรมราชาฯ องคใ์หญ่ที�สุดในโลก - เขาคอ้   

/ / / มอหนิขาว 

 
 

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว The Blue Sky Resort Hotel ***** หรือเทยีบเทา่ 

วนัที�สาม 

เพชรบูรณ ์

เลย 

เชา้ : วดัผาซ่อนแกว้ – สกัการะพระพทุธเจา้ 5 พระองค ์– 

พกัผ่อนทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ 

บา่ย : วดัโพนชยั หรือ วดัผตีาโขน – พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน – 

ล่องเรือแก่งคุดคูช้มทศันียภาพแม่นํ �าโขง– วดัพระบาทภู

ควายเงนิ - ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

 

/ / / วดัผาซ่อนแกว้ 

 
 

พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว เชียงคาน ริเวอร ์ววิ เมาทเ์ทน่ **** หรือเทยีบเทา่ 

วนัที�สี� 

เลย 

เชยีงคาน 

06.00 น. ร่วมพธิตีกับาตรขา้วเหนียว  

เชยีงคาน – สกัการะหลวงพ่อใหญ่วดัมหาธาต ุ(วดัเก่าแก่

ที�สุดในเชยีงคาน) – วดัศรคีุณเมอืง - สกัการะพระใหญ่ภูคก

งิ�ว – ชมววิจดุเริ�มแมน่ํ �าโขงไหลเขา้ไทย บน สกายวอคค ์- 

ลอ่งแพหว้ยกระทงิ – ชอ้ปปิ� งของฝากของที�ระลกึ 

16.00 น. นาํท่านสู่สนามบนิเลย เพื�อเช็คอนิ 

18.00 น.เดนิทางสู่ดอนเมอืง โดย Air Asia FD 3549 

18.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

/ /  วดัมหาธาต ุเชยีงคาน 

 

 



 

 

วนัแรก  ขอนแกน่ – พระมหาธาตุแกน่นคร – บงึแกน่นคร – ถนนขา้วเหนียว - ชยัภมูิ  (พกัชยัภมูิ 3.5*) 
 

09.00 น.  พบเจา้หนา้ที� และ มคัคุเทศก ์ณ เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ Air Asia สนามบนิดอนเมอืง 

10.55 น.  บนิสู่ขอนแก่น โดยแอร ์เอเซยี FD3254 (บนิประมาณ 1.15 ช.ม.) ขอสงวนสทิธิ�เปลี�ยนแปลงสายการบนิหากที�น ั �งเต็ม 

12.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิขอนแก่น 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื�นเมอืง 
 

บา่ย นาํท่านสกัการะพระมหาธาตุแก่นนคร หนึ�งในสญัลกัษณ์ทางพระพทุธศาสนาของจงัหวดัขอนแก่น และหนึ�งในสถานที�

หา้มพลาดระดบัไฮไลทต์อ้งมาสาํหรบันกัท่องเที�ยวและสายถ่ายภาพคือพระมหาธาตุแก่นนคร วดัหนองแวง ตวัเมอืง

ขอนแก่น วดัแห่งนี� เป็นเก่าแก่แต่เดิมของขอนแก่น มอีายุมากว่า 200 ปี ขณะที�พระมหาธาตุแก่นนครเพิ�งสรา้งขึ�นเมื�อปี 

พ.ศ. 2539 เนื�องในวโรกาสที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงครองสริิราชสมบตัิครบ 50 ปี มคีวามสวยงามอย่างยิ�ง 

ความสูง 80 เมตร บริเวณยอดจาํลองแบบมาจากยอดพระธาตุพนม ไดเ้วลานาํท่านเที�ยวชมบงึแก่นนคร ตั�งอยู่ในเขต

เทศบาลกลางเมอืงขอนแก่น เป็นบงึขนาดใหญ่ มเีนื�อที� 603 ไร่ นอกจากจะเป็นที�ประดิษฐานอนุสาวรีย ์“เจา้เพยีงเมอืง

แพน” ผูก่้อต ั�งเมอืงขอนแก่นแลว้ ยงัเป็นสถานที�ที�นิยมมาพกัผ่อนหย่อนใจ และทาํกิจกรรมนนัทนาการของชาวเมอืง

เพราะมบีรรยากาศสบายๆ พื�นที�โดยรอบมกีารปรบัปรุงตกแต่งใหเ้ป็นสวนสุขภาพ ประดบัประดาดว้ยประติมากรรมรูป

ต่างๆ ดูเพลนิตาเพลนิใจ  สะพานขา้มบงึแก่นนคร สวนสาธารณะบงึแก่นนครจุดแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมอืง จากนั�น

นาํท่านเดนิเลน่ ถนนขา้วเหนียวหรือถนนศรีจนัทร ์ถนนเด่นดงัของขอนแก่นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละเคาน์

ดาวนปี์ใหม ่สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู่จงัหวดัชยัภมู ิ

 
 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกั เลศินิมิตร ชยัภมูิ*** หรอืเทยีบเท่า 

หมายเหต ุ: กรณีหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที�สอง  ขอนแกน่ – มอหนิขาว (ชยัภมูิ) – ปรางคก์ู ่– อทุยานแห่งชาติป่าหนิงาม - เพชรบูรณ์ – เขาคอ้     (พกัเขาคอ้ 5*) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่มอหินขาว จงัหวดัชยัภูม ิกลุ่มเสาหินทรายสีขาวขนาดใหญ่ ต ั�งอยู่อย่างโดดเด่นบนลานหญา้กวา้ง

บรเิวณเนินเขา ภายในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จงัหวดัชยัภูม ิกลุ่มหนิทรายสขีาวเหล่านี� เกิดจากการสะสมของตะกอน

ทรายแป้งและดนิเหนียวจากทางนํ�า เมื�อมคีวามเปลี�ยนแปลงของแผ่นเปลอืกโลกเมื�อ 65 ลา้นปีก่อน ทาํใหม้กีารแตกหกั 

ผุพงั และการกดัเซาะ จนกลายเป็นเสาหนิสูงใหญ่ 5 เสา รูปทรงประหลาดบนเนินเขา สนันิษฐานว่ามอีายุราว ๆ 175-



 

197 ลา้นปี จากนั�นนําท่านเดินเขา้ชมปรางคก์ู่ เป็นโบราณสถานที�สาํคญัตั�งอยู่ที�อาํเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิมสีภาพ

สมบูรณ์ที�สุดแห่งหนึ�งในจงัหวดัชยัภูม ิ ปรางคก์ู่ไม่ไดม้ขีนาดใหญ่โตมากนกั แต่มคีวามงดงามดว้ยสถาปตัยกรรมที�

ไดร้บัอทิธพิลจากขอม เชื�อกนัว่าเป็นอโรยาศาล(โรงพยาบาล) ในสมยัก่อน คาํว่าปรางคก์ู่น ั�น เป็นชื�อเรียกของกลุ่มอาคาร

ที�มแีผนผงัและลกัษณะแบบเดยีวกนักบัอาคารที� เชื�อกนัว่าเป็นอโรคยาศาลที�สรา้งขึ�นในพทุธศตวรรษที� 18 ในสมยัของ

พระเจา้ชยัวรมนัที� 7 นาํท่านเดนิทางสู่อทุยานแห่งชาติป่าหนิงาม (ระยะทาง 100 ก.ม. เดนิทางประมาณ 1.45 ช ั �วโมง) 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารในอทุยานแห่งชาต ิ
 

บา่ย นาํท่านเที�ยวชม จุดชมววิสุดแผ่นดิน เป็นหนา้ผาสูงชนัและเป็นจุดที�สูงสุดของเทอืกเขาพงัเหย ซึ�งอยู่ในเขตของอุทยาน

แห่งชาตป่ิาหนิงาม (846 เมตร จากระดบันํ�าทะเลปานกลาง) ซึ�งเกดิจากการยกตวัของพื�นที�เป็นที�ราบสูงภาคอีสานจึงเป็น

รอยต่อระหว่างภาคกลางกบัภาคอีสาน ทาํใหเ้รียกบริเวณนี�ว่า “สุดแผ่นดิน” ณ จุดนี�จะเห็นทวิทศันข์องสนัเขาพงัเหย

และเขตพื�นที�ป่าของเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าซบัลงักา จากนั�นนาํท่านชมลานหนิงามเป็นลานหนิที�มรูีปร่างแปลกในพื�นที�กว่า 

10 ไร่ เกิดจากการกดัเซาะเนื�อดิน และหินในส่วนที�จบัตวักนัอย่างเบาบางหลุดออกไป นานวนัเขา้จึงเกิดโขดหินที�มี

รูปลกัษณแ์ตกต่างกนัมองดูสวยงามเป็นที�อศัจรรย ์สาํหรบัลานหนิงามนี�อยู่ทางดา้นทศิตะวนัตกของพื�นที�ทาํการอุทยาน

แห่งชาติมทีางรถยนตเ์ขา้ถงึ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพอย่างเต็มที� ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่พทุธอุทยานเพชบุระ สกัการะ

พระพทุธมหาธรรมราชาฯ องคใ์หญ่ที�สุดในโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ระยะทาง 125 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ช ั �วโมง) สรา้งขึ�นเพื�อเฉลมิพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง

รชักาลที� ๙ เนื�องในวโรกาสทรงมพีระชนมายุ 84 พรรษา ในปี 2554 ไดเ้วลานาํท่านเดนิทางสู่เขาคอ้ 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร  
 

 นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 5 ดาว Blue Sky Resort Khao Kho ***** หรอืเทยีบเท่า 

หมายเหต ุ: กรณีหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 
 

 
 



 

 

วนัที�สาม  เขาคอ้ - ผาซ่อนแกว้ - ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ - วดัผีตาโขน - ล่องเรอืแกง่คุดคู ้- เชียงคาน (พกัเชียงคาน 4*) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  อสิระใหท้่านไดด้ื�มดํ �ากบับรรยากาศสวยงามของเขาคอ้ และ สวนองักฤษ The Blue Sky Garden แบบเตม็อิ�ม 

09.30 น. นาํท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ หรือ วดัพระธาตุผาแกว้ ต ั�งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บา้นทางแดง เขาคอ้ จ.

เพชรบูรณ์ ซึ�งที�เรียกกนัว่า "ผาซ่อนแกว้" นั�นเนื�องจากมภีูเขาสูงใหญ่ซอ้นกนัเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลา

ปฏิบตัิธรรม และบนยอดเขา มีถ ํ �าอยู่บนปลายยอดเขา มชีาวบา้นทางแดงหลายคน ไดเ้ห็นลูกแกว้ลอยเหนือฟากฟ้า 

และลบัหายเขา้ไปในถํ�าบนยอดผา ชาวบา้นเชื�อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที�มงคล มี

ความศกัดิ�สทิธิ�และเรียกตามๆ กนัว่า "ผาซ่อนแกว้" นาํท่านกราบสกัการะพระพทุธเจา้ 5 พระองค ์องคพ์ระพทุธรูปสี

ขาว ประดิษฐานเรียงกนั 5 องค ์มองเหน็โดดเด่นแต่ไกล จากนั�นนาํท่านสู่ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ เต็มอิ�มสมัผสับรรยากาศ

ความสวยงามและธรรมชาตขิองเขาคอ้ ทุ่งกงัหนัลมแห่งนี�ต ั�งอยู่บนความสูงกว่า 1,050 เมตร ตั�งอยู่บนที�ราบยอดเขาเนื�อ

ที�กว่า 350 ไร่ มจีาํนวน 24 ตน้ เป็นแหลง่ผลติพลงังานสะอาดที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของไทยเลยทเีดยีว จุดชมววิแถวนี�ยงั

ชมววิไดร้อบแบบพาโนรามา 360 องศา เหน็ไปไกลถงึวดัพระธาตผุาซ่อนแกว้เลย 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเขาคอ้ 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่วดัโพนชยั หรือวดัผตีาโขน อาํเภอด่านซา้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช ั �วโมง) นาํท่านเขา้ชมวดั

โพนชยั ซึ�งถอืว่าเป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงของอาํเภอด่านซา้ย และมคีวามเก่าแก่เป็นอย่างมาก และยงัคงความสวยงามไวไ้ด ้

สรา้งขึ�นในปี พ.ศ. 2103 ผูท้ี�สรา้งวดันี�  ตามขอ้สนันิษฐานน่าจะเป็นคนเดียวกบัที�สรา้งพระธาตุศรีสองรกั ประเพณี

สาํคญัของวดัโพนชยัแห่งนี�  คือ งานบญุหลวง หรอืที�เราอาจจะรูจ้กักนัในงานเทศกาลผตีาโขน นาํท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑผ์ี

ตาโขน เป็นสถานที�เก็บ รวบรวมเรื�องราวเกี�ยวกบัผีตาโขนไว ้ไม่ว่าจะเป็นที�มาประวตัิ การทาํหนา้กากผีตาโขน 

ววิฒันาการของหนา้กากแบบต่างๆ นาํท่านเดินทางสู่แก่งคุดคูเ้พื�อล่องเรือชมทศันียภาพแม่นํ �าโขง อีกหนึ�งที�เที�ยวเมอืง

เชยีงคานที�น่าสนใจ และตอ้งไปสกัท ีที�นี�เราจะไดเ้หน็ววิสวยๆ ของแม่นํ �าโขงที�กวา้งขวางสุดลูกหูลูกตา และทอดตวัยาว

ขนานไปสองฝั �งไทย-ลาว รวมถึงมภีูเขาใหญ่ “ภูควายเงนิ” เป็นฉากสวยๆ อยู่ดา้นหลงั นาํท่านสกัการะวดัพระบาทภู

ควายเงนิ เป็นอกีหนึ�งวดัสวยในเชียงคาน ตั�งอยู่ที�หมู่บา้นผาแบ่น ในตาํบลบุฮม ที�นี�เป็นที�ประดิษฐานรอยพระพทุธบาท

ยาวบนหนิลบัมดีที�ท ั�งชาวบา้น และนกัท่องเที�ยวใหค้วามเคารพบูชา และยงัมคีวามเชื�อที�ว่า คนมบีุญเท่านั�นที�จะสามารถ

ขึ�นมาสกัการะรอยพระพทุธบาทเเห่งนี� ได ้เพราะในสมยัอดตีเสน้ทางในการขึ�นมาสู่ตวัวดันั�นมคีวามยากลาํบากมาก 



 

 
 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิเชยีงคาน อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ หรอืจะเลอืกซื�อของไดต้ามอธัยาศยั 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหารเชยีงคาน 
 

 นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว เชียงคาน รเิวอร ์วิว เมาทเ์ท่น**** หรอืเทียบเท่า 

หมายเหต ุ: กรณีหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที�สี�  เชียงคาน - วดัมหาธาต ุ- วดัศรีคุณเมือง - พระใหญ่ภคูกงิ�ว - สกายวอคค ์- เมืองเลย - ดอนเมือง 
 

06.00 น.  นําท่านร่วมพิธีตกับาตรขา้วเหนียว ซึ�งถือเป็นเอกลกัษณ์ เป็นวฒันธรรมแสดงถึงวิถีชีวิตที�มีความผูกพนัก ับ

พระพทุธศาสนาที�ถอืปฏบิตัสิบืเนื�องมาเป็นเวลานบัรอ้ยปีของชาวเชยีงคาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านแวะสกัการะหลวงพ่อใหญ่แห่งวดัมหาธาตุ เพื�อความเป็นศิริมงคล วดัแห่งนี� เป็นวดัเก่าแก่ที�สุดในเชียงคานสรา้ง

ขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2197 พรอ้มการก่อตั�งเมอืงเชียงคาน จึงเป็นวดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงของชาวอาํเภอเชียงคาน ชาวบา้น

เรียกว่าวดัหลวงพ่อใหญ่ ไดร้บัพระราชทานวิสุงคามสีมา ต ั�งอยู่ที� ถนนศรีเชียงคาน ซอย 14-15 ซึ�งเดิมเป็นศาลาว่า

การเมอืงเก่า อโุบสถมภีาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัโบราณ ผนงัดา้นนอกเขยีนเรื�องพระเวชสนัดรชาดก ซึ�งยงัคงหลงเหลอื

อยู่ มพีระพทุธรูปปางมารวชิยั (หลวงพ่อใหญ่) พระพทุธรูปไมศิ้ลปะลา้นชา้ง เจดียเ์ก่าแก่ นอกจากนี�ยงัมหีอ้งนํ�าที�ไดร้บั

อิทธิพลจากสถาปตัยกรรมฝรั �งเศสดูแลว้แปลกตาสาํหรบัเมืองเชียคานแห่งนี�  อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและชมความ

สวยงามของวดัเก่าแก่คู่เมอืงเชียงคาน จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่วดัศรีคุนเมอืง สรา้งเมื�อ พ.ศ. 2485 ต ั�งอยู่ที� ถนนชาย

โขง ซอย 6-7 วดันี� เป็นแหล่งรวมงานศิลปะท ั�งแบบลา้นนาและลา้นชา้งดงัจะเหน็ไดจ้ากโบสถ ์ซึ�งหลงัคาลดหล ั �นอย่าง

ศิลปะลา้นนาและพระประธานมลีกัษณะคลา้ยวดัเชียงทอง (หลวงพระบาง-สปป.ลาว) ศิลปวตัถทุี�สาํคญัมหีลายชิ�น นาํ

ท่านเดินทางสู่พระใหญ่ภูคกงิ�ว หรือ พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวินคราภิรกัษ ์ประดิษฐานอยู่ที� ภูฟ้า บา้นท่าดีหม ี

เป็นที�สกัการะบูชาของชาวบา้น และยงัเป็นจุดชมววิสวยๆ จากมมุสูง ที�เราจะสามารถมองเหน็แม่นํ �าโขง พระใหญ่สรา้ง

ขึ�นเพื�อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรชักาลที� 9 ในวโรกาสพระชนมายุครบ 72 พรรษา เป็นบริเวณที�มแีม่นํ �า

สองสายคือ แมน่ํ �าเหอืง และแมน่ํ �าโขงมาบรรจบกนัเป็นจุดต่อระหว่างชายแดน 2 ประเทศ และถอืไดว้่าเป็นจุดเริ�มตน้ที�

แม่นํ �าโขงไหลเขา้มาในประเทศไทย นาํท่านชมความสวยงามของทศันียภาพแม่นํ �าโขงจากสกายวอคค ์(Skywalk) พื�น

กระจก ซึ�งต ั�งอยู่หนา้พระใหญ่ บนภคูกงิ�ว แห่งนี�  อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
 



 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารในเชยีงคาน 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่อ่างเกบ็นํ�าหว้ยนํ�าหมาน หรอื อ่างเกบ็นํ�าหว้ยกระทงิ แหลง่ท่องเที�ยวทางธรรมชาตอิยู่ในพื�นที�วนอุทยาน

หริรกัษ ์เป็นอ่างเก็บนํ�าสนัเขื�อนดนิ มคีรอบคลุมพื�นที�ประมาณ 1,500 ไร่ บรรยากาศสวยงามโอบลอ้มดว้ยขนุเขา และ

ป่าไผ่เขยีวขจอ่ีางเก็บนํ�าหว้ยกระทงิ  นาํท่านลอ่งแพในอ่างเกบ็นํ�าพรอ้มชมทศันียภาพอนัสวยงาม สมควรแก่เวลานาํ

ท่านชอ้ปปิ� งซื�อสนิคา้และของฝากเมอืงเลย  

 
 

16.00 น.   นาํท่านสู่สนามบนิเลย เพื�อเชค็อนิ 

18.00 น.   ออกเดนิทางสู่ดอนเมอืง โดยแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD 3549 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 55 นาท)ี 

18.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 วนั 3 คนื ขอนแกน่ - ชยัภมูิ – เพชรบูรณ์ – เลย 
กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางตั�งแต่ 6 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 8 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 18,900 บาท :  19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 23,900 บาท : 10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 
 

อตัราคา่บริการ   ม.ค. - พ.ค. 2564 สงกรานต ์และ วนัแรงงาน 2564 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 

ทา่นตอ่หอ้ง หรือพกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง 

18,900 23,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มทา่นละ 5,000 8,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นไม่เสริมเตยีง 14,900 19,900 

ไม่เอาต ั �วเครื�องบนิหกัคนื 3,000 4,000 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ�น – ลง ตามราคานํ �ามนัที�ปรบัขึ�นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที�สายการบนิประกาศปรบั 

และที�มเีอกสารยนืยนัเท่านั�น (คดิ ณ วนัที� 16 กมุภาพนัธ ์2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นต ั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ �าหนกัไม่เกนิ 15 ก.ก. , กระเป๋าถอืขึ�นเครื�อง นํ �าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบไุวใ้นรายการ) อตัรานี�รวมถงึ 

 ตั �วเครื�องบนิไป-กลบัช ั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบนิ Thai Air Asia, Thai Smiles (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไม่เกนิ 15 กก./ท่าน) 

 บรกิารคณะดว้ยรถตู ้เพื�อความคลอ่งตวั 6-8 ท่าน / คนั 

 ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนีํ �ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทกุมื�อตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบรกิารบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ค่าทปิพนกังานขบัรถ/ไกด ์
 

อตัรานี�ไม่รวมถงึ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื�องดื�มมนิิบาร ์และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบ ุ

 ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม �% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �% 

การชําระเงนิ งวดที� 1 : สาํรองที�นั �งจา่ย 5,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊ออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระสว่นที�เหลอื 30 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้ก่อนการเดนิทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ เช่นมดัจาํต ั �วเครื�องบนิ,  

วซ่ีาและค่าดาํเนนิการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าต ั �วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้บัทราบ  

(หมายเหต:ุ ช่วง Peak season สายการบนิใหม้ดัจาํลว่งหนา้ 2-3 เดอืน ก่อนการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% + ค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ   



 

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนัก่อนการเดนิทาง ยดึค่าทวัร ์100% 

หมายเหต ุ: 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ �ากวา่ 6 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  

ภยัธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อบุตัเิหต ุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ั�งนี�จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

ตั �วเครื�องบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบนิเรียก

เก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิทัไดอ้อกต ั �วเครื�องบนิไปแลว้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น (ในกรณีที�ต ั �วเครื�องบนิสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ั�นๆ ยนืยนัการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกต ั �วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ั�นยกเลกิ บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้ง

กบัต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกั

ตดิกนัตามที�ตอ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตยีงได ้
 

กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึ�นเครื�องบนิ 

 กรุณางดนาํของมคีม ทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่หา้มนาํตดิตวัขึ�นบนเครื�องบนิโดยเดด็ขาด 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั �น นํ �าหอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ั�ง โดยจะอนุญาตให ้

ถอืขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิ�น ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัตาม

มาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เที�ยวบนิ จงึสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และหา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถงุ

โดยเดด็ขาด 
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรบันํ �าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารช ั�นประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึ�งขึ�นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางนํ �าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิ�ของสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฎเิสธได ้หาก นํ �าหนกักระเป๋าเดนิทาง

เกนิกว่าที�สายการบนิกาํหนด 

 สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนีํ �าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไม่เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหน่วย

วดั “นิ�ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ �าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ �ากว่ามาตราฐานได ้ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่

ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ�นเครื�องบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมค่ีาทกุชนิด ขอแนะนําไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบนิจะไม่รบัผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันั�นท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของ

ท่าน 



 

 

แบบฟอรม์การสาํรองที�นั �ง  

4 วนั 3 คนื  

ขอนแกน่ – ชยัภมูิ – เพชรบูรณ์ – เลย  
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ 6 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 8 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 18,900 บาท :       19-22 มี.ค. 64   2-5 เม.ย. 64  

ราคา 23,900 บาท :      10 – 13 เม.ย. 64   11-14 เม.ย. 64   1-4 พ.ค. 64 
 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผูส้าํรองที�นั �ง........................................................................................ เอเย่นต.์.......................................................... 

โทรศพัท.์................................... แฟกซ.์............................................................ อเีมล...................................................... 

โทรศพัทม์ือถอื.............................................. 

 
 


