
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รายละเอยีดการเดนิทาง ก.พ. - พ.ค. 62        PHD-NE9F 

วนัแรก กรงุเทพฯ – เลย – ภปู่าเปาะ – สวนหนิผางาม – ภเูรอื  

04.30 น.     สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคาทเ์ตอร ์14 สายการบนินกแอร ์
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

06.05 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัเลย ดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9704 
07.10 น. ถงึสนามบนิจังหวดัเลย น าทา่นสมาชกิเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP แวะรับประทานอาหารเชา้

(1) ณ รา้นอาหาร 
08.30 น. ออกเดนิทางสูอ่ าเภอหนองหนิ พาทกุทา่นน่ังรถอแีตก๊ ขึน้ ภปู่าเปาะ ชมววิธรรมชาตอิันสวยงาม

งามแบบ 360 องศา ทา่นสามารถมองเห็นภหูอ ทีว่า่กันวา่มลีักษณะคลา้ยภเูขาไฟฟจู ิประเทศ
ญีปุ่่ น  จนท าใหใ้ครตอ่ใครขนานนามวา่เป็นฟจูเิมอืงเลย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ รา้นอาหาร 
13.00 น. หลังอาหารน าทา่นชม วนอทุยานสวนหนิผางาม หรอื คนุห

มงิเมอืงเลย กลุม่ภเูขาหนิปนูมากมาย มลีักษณะคลา้ยเขา
วงกต และมกีอ้นหนิรปูรา่งแปลกประหลาดมากมาย เชน่ เตา่ 
หงส ์ เป็นตน้ ชมเขาหนิปนูทีม่ลีักษณะคลา้ยคนุหมงิทีเ่มอืง
จนีซงึเป็นสญัลักษณ์ของวนอทุยานสวนหนิผางาม จากนัน้พา
ทกุทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอภเูรอื 

17.00 น. พาทกุทา่นเขา้พัก ณ รงัเย็นรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(3) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หลังอาหารเชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 



วนัทีส่อง อทุยานฯภเูรอื–พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน–พระธาตศุรสีองรกั–วดัเนรมติรวปิสันา – เชยีงคาน 

05.30 น. น าทกุทา่น ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื ที ่ผาโหลน่นอ้ย สามารถมองเห็นภู
หลวงและทะเลภเูขาสลับซบัซอ้น จากนัน้เดนิผา่นเขต อากาศเย็นสบาย จนถงึ ยอดภเูรอื ทีย่อด
ภเูรอืยังเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูนาวาบรรพต  

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (4) ณ รา้นอาหารของรสีอรท์sหลงัจากนัน้ออกเดนิทาง 
09.30 น. น าทา่นชม พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผตีาโขน  
10.30 น. น าทา่นถงึ วดัเนรมติรวปิสันา เป็นวดัทีม่พีระอโุบสถท าจากศลิาแลงทีส่วยงาม ทีส่ดุภายในพระ

อโุบสถเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระพทุธราชชนิราชจ าลอง และมภีาพจติรกรรมฝาผนังฝีมอืชา่ง
เขยีน ชาวดา่นซา้ยทีใ่ชเ้วลาวาดกวา่ 8 ปี   

 11.30น. น าทา่นนมัสการ พระธาตศุรสีองรกั ทีอ่ าเภอดา่นซา้ย พระธาตศุักดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเลย สรา้งขึน้เมือ่  
พ.ศ.2103 ในสมัยแผน่ดนิสมเด็จพระมหาจักรพรรดแิหง่กรงุศรอียธุยาเพือ่เป็นสกัขพียานแสดง
ความสมัพันธอ์ันดงีามระหวา่ง กัน กับพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชแหง่กรงุศรสีตันาคนหตุ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ รา้นอาหาร 
13.00 น. แวะซือ้ของฝากทีร่า้น ชาโต ้เดอ เลย เชน่ ไวนช์ัน้ด ี"ชาโต ้เดอ เลย", บร่ันด ี"วคิตอรี"่ รสนุ่ม, 

องุน่ไรเ้มล็ด, มะคาเดเมยีเคลอืบชอ็คโกแลต เป็นตน้ จากนัน้ออกเดนิทางสูอ่ าเภอเชยีงคาน 
16.00 น. ถงึ เชยีงคาน Check in เขา้สูท่ีพั่ก เรอืนรกัรมิโขง, ชมโขง, บา้นกนกกานต ์หรอืเทยีบเทา่ 

พักผอ่นตามอัธยาศัย หลงัจากนัน้พาทกุทา่นลอ่งเรอืยามเย็นชมพระอาทติยอ์ัสดง ณ รมิน ้าโขง 
ชมวถิชีวีติสองฝากฝ่ังโขง ชมนกกระยางฝงูใหญเ่ลน่น ้ากอ่นบนิกลับรัง 

 18.00 น. อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้กุทา่นไดอ้สิระในการทอ่งราตร ีบนถนนรมิโขง ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้เก๋
ไก ๋น่ารักในแบบของเชยีงคาน เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึมากมาย กบั รา้นคา้สดุ Hip เชน่ รา้น
สะบายดเีชยีงคาน ไอเดยีดดี ีสองผัวเมยี ภฝู้าย เพลนิเพลนิ กาแฟ๙เจรญิ รา้นกระป๋อง 
Under+Over รักเลย ลมร าเพย คดิถงึ ณ เชยีงคาน ใชเ่ลย 

วนัทีส่าม ตกับาตรขา้วเหนยีว – แกง่คดุคู ้– พระบาทภคูวายเงนิ – กรงุเทพฯ  

05.30 น. อรณุสวสัดิย์ามเชา้ อิม่บญุกับการใสบ่าตรทีต่ลาดเชา้เชยีงคาน 
รบัประทานอาหารเชา้ (6) แบบพืน้เมอืง หลังอาหารใหท้กุทา่น
ไดเ้ก็บภาพประทับใจของเมอืงเชยีงคานตามอัธยาศัย 

09.00 น. ชมทัศนยีภาพอันสวยงามของแกง่คดุคู ้เลอืกซือ้ของฝากจาก
เชยีงคาน เชน่ มะพรา้วแกว้ ผา้หม่นวม ฯลฯ 

10.00 น. น าทา่นสกัการะพระพทุธบาทภคูวายเงนิทีต่ัง้อยูบ่นหนิลับมดี ชม
ความสวยงามของววิทวิทัศนข์องแมน่ ้าโขงและ ฝ่ังสปป.ลาว  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารออกเดนิทางสูส่นามบนิจังหวดัเลย 
14.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิจังหวัดเลย น าทา่นเช็คอนิทีเ่คา้ทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์และโหลดสมัภาระ 
15.50 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9709 
16.55 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

อตัราคา่บรกิาร 

 
          *** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพิม่ทา่นละ 2,000  บาท ไมต่รงชว่งเทศกาล*** 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  - คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – เลย – กรงุเทพฯ  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

 
วนัที ่10-12/24-26 ก.พ. 62 , 3-5/10-12/17-
19/24-26 ม.ีค. 62 , 31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 62 , 21-
23/28-30 เม.ย. 62 , 12-14 พ.ค. 62 

 
 

9,999 
 

            
            
             
          2,000 

วนัที ่17-19 ก.พ.62 11,999 



            ** สายการบนิทีใ่ช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 
- คา่ทีพั่กตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)    
- คา่รถตูป้รับอากาศ  
- คา่อาหาร (8 มือ้) ตามรายการ     
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ     
- คา่มัคคเุทศก ์                    
- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 
 คา่อาหารทีท่า่นสัง่เอง  
- คา่ตักบาตรขา้วเหนยีวตอนเชา้ (ชดุละ 60 บาท) 

    - คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
เง ือ่นไขการจอง  -  มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็ม
จ านวนแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจาก
ทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 
- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรม

 นีโ้ดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละความ
ปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  
 

 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 


