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รายละเอยีดการเดนิทาง  กนัยายน – ธนัวาคม  2562  

วนัแรก กรงุเทพฯ – วนอุทยานสวนหนิผางาม – เชยีงคาน – ถนนคนเดนิเชยีงคาน   

05.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย โดยมทีมีงานคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทา่นในเรือ่ง

กระเป๋าสมัภาระ ( กรุป๊เหมา สามารถก าหนดจดุนัดหมายไดเ้อง 1 จดุ ) สมควรแกเ่วลาน าทา่น

ออกเดนิทางโดยรถตู ้VIP ปรบัอากาศ มุง่หนา้สู ่จ. เลย อสิระอาหารเชา้ ณ.รา้นขา้วแกงบา้นสวน  

หลังจากนัน้ออกเดนิทางสู ่อ.หนองหนิ 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน (1) ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นชม วนอุทยานสวนหนิผางาม หรอื คนุหมงิเมอืงเลย กลุม่ภเูขาหนิปนูมากมาย มี

ลักษณะคลา้ยเขาวงกต และมกีอ้นหนิรปูรา่งแปลกประหลาดมากมาย เชน่ เตา่ หงส ์ เป็นตน้ ชม

เขาหนิปนูทีม่ลีัษณะคลา้ยคนุหมงิทีเ่มอืงจนีซงึเป็นสญัลักษณ์ของวนอทุยานสวนหนิผางาม 

15.00น. ออกเดนิทางสูภ่ปู่าเปราะ พาทกุทา่นน่ังรถอแีต๊ก ขึน้ ภูป่าเปาะ ชมววิธรรมชาตอิันสวยงามงาม

แบบ 360 องศา ทา่นสามารถมองเห็นภหูอ ทีว่า่กันวา่มลีักษณะคลา้ยภเูขาไฟฟจู ิประเทศญีปุ่่ น  

จนท าใหใ้ครตอ่ใครขนานนามวา่เป็นฟจูเิมอืงเลย หลังจากนัน้ออกเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. ถงึ เชยีงคาน น าทกุทา่น CHECK IN เขา้สูท่ีพั่ก บา้นสสีม้ หรอืเทยีบเทา่ 

18.00 น. อสิระอาหารเย็น ในการทอ่งราตร ีบนถนนรมิโขง ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้เกไ๋ก๋ น่ารักในแบบของ

เชยีงคาน เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึมากมาย กับ รา้นคา้สดุ Hip เชน่ รา้นสะบายดเีชยีงคาน ไอเดยี

ดดี ีสองผวัเมยี ภูฝ้าย เพลนิเพลนิ กาแฟ๙เจรญิ รา้นกระป๋อง Under+Over รกัเลย ลม

ร าเพย คดิถงึ ณ เชยีงคาน ใชเ่ลย  

 



วนัทีส่อง ภูทอก–แกง่คดุคู–้วดัป่าหว้ยลาด–พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน–พระธาตศุรสีองรกั–กรุงเทพฯ  

05.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่ภูทอกเชยีงคาน เป็นจดุชมววิบรรยากาศยามเชา้ทีจั่ดไดว้า่สวยทีส่ดุใน

เชยีงคาน เป็นเขาสงูระดับ ประมาณสกั 400-500 เมตรจากระ 

ดับน ้าทะเล คอืเป็นเขาไมส่งูนัก แตว่วินี้ระดบัประเทศ  

สวยมาก ในหนา้หนาวจะเห็นทะเลหมอก ในหนา้ฝนจะ 

ไดเ้ห็นหมอกลอยฟรุง้ฟริง้ อากาศชว่งเชา้จะดมีากๆ  

เป็นจดุชมพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยมากจดุหนึง่ของ 

เชยีงคาน หลังจากนัน้ น าทา่นชมทัศนียภ์าพอันงดงาม 

ของ แกง่คดุคู ้เลอืกซือ้ของฝากจากเชยีงคาน เชน่  

มะพรา้วแกว้ ผา้หม่นวม ฯลฯ หลังจากนัน้น ากลับทีพั่ก  

รับประทานอาหารเชา้ แบบพืน้เมอืง(2)  

ณ รา้นอาหาร หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

10.00น. น าทา่นท าบญุไหวพ้ระ ณ.วดัป่าหว้ยลาด เดมิคอื  

ส านักสงฆห์ว้ยลาดกอ่ตัง้ขึน้โดย หลวงปู่ ชอบ  

ฐานสโม ไดจ้ารกิธดุงคม์าภคูลั่ง ซึง่อยูต่ดิกบั 

บา้นหว้ยลาด ทางดา้นทศิตะวันตก ชาวบา้น 

หว้ยลาดจงึมคีวามศรัทธาเลือ่มใส จงึไดอ้า 

ราธนานมินตอ์งคห์ลวงปู่ ชอบ มาตัง้ ส านัก 

สงฆห์ว้ยลาด เมือ่ปี 2483 เป็นตน้มา   

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน (3) ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. จากนัน้น าทา่นนมัสการ พระธาตศุรสีองรกั  

ทีอ่ าเภอดา่นซา้ย พระธาตศุักดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเลย  

สรา้งขึน้เมือ่  พ.ศ.2103  แลว้เสร็จเมือ่  

พ.ศ. 2106 ในสมัยแผน่ดนิสมเด็จพระมหา 

จักรพรรดแิหง่กรงุศรอียธุยาเพือ่เป็นสกัขพียาน 

แสดงความสมัพันธอ์ันดงีามระหวา่ง กัน  

กับพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชแหง่กรงุศรสีตันาคนหตุ 

หลังจากนัน้ เดนิทางกลับ ระหวา่งทางแวะใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ณ.ไรก่ านันจลุ อสิระอาหารเย็น   

21.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

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

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของทา่นเป็นส าคัญ  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  - คา่ทีพั่กตามรายการ 1 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   - คา่รถตูป้รับอากาศ 

    - คา่อาหาร (3 มือ้)ตามรายการ  - คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ  

- คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 

- คา่น ้าดืม่บนรถ  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่14-15/21-22/28-29 ก.ย.62 

วนัที ่5-6/12-13/19-20/26-27 ต.ค.62 

วนัที ่2-3/9-10/16-17/23-24 พ.ย.62 

วนัที ่7-8/14-15/21-22/28-296ธ.ค.62 

2,999 600 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์,     

คา่อาหารทีท่า่นสัง่เอง  

    - คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง  - มัดจ า 1,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 

บาท หากแจง้ระหวา่ง 15 – 8 วนั กอ่นวันเดนิทางบรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จ านวน50 %  

ของเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วัน กอ่นวนัเดนิทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้

ใหก้ับลกูคา้ 

 

 *** กรณีลกูคา้ เดนิทางไมค่รบ 8 ทา่น ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการไมอ่อกเดนิทาง***** 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 


