
 
 

 

เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศน าเที่ยว 

รหัสโปรแกรม : HT-VAN31-BKKLEI 

 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง กรุงเทพมหานคร – เชียงคาน  



 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง : เดือนพฤศจิกายน 2563 วนัที่ 19-23 / 20-22 

      เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 5-7 / 10-12 / 31 ธันวา – 2 มกราคม 2564 
      เดือนมกราคม 2564 วันที่ 1-3  
      เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 วันที่ 26-28 
      เดือนเมษายน 2564 วันที่ 12-14 / 13-15   
 

   

วันแรก  กรุงเทพฯ – จ.เลย          ( - / - / -) 
23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทีมงานคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก  
23.30 น.  พร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ มง่หน้าสู ่จ.เลย ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบับรรยากาศตลอดสองข้างทาง พกัผอ่น 

กบัภาพยนตร์บนรถตามอธัยาศยั 
 

วันที่สอง จ.เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา – พพิธิภัณฑ์ผีตาโขน – เชียงคาน ถนนคนเดนิ  (B / L / - ) 
06.00 น. อรุณสวสัดิ์ทกุทา่น ณ จ.เลย อิสระให้ทา่นได้ทาํภาระกิจสว่นตวั พร้อมบริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 1) ณ ร้านอาหาร  
07.30 น. นําทา่นเดินทางสู ่วัดเนรมิตวิปัสสนา นําทา่นชมพระอโุบสถทําจากศิลาแลงที่สวยงามที่สดุแหง่หนึง่ในประเทศไทย ภายใน

พระอโุบสถประดิษฐาน “พระพุทธราชชินราชจ าลอง” พร้อมสกัการะหุ่นขีผ้ึง้ของ “หลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ” 
อดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ ริเร่ิมสร้างวัด จากนัน้ นําท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน “ผีตาโขน” เป็นเทศกาลงานบุญ
ประเพณีพืน้เมืองช่ือดงัที่จดัขึน้ในอําเภอด่านซ้าย จ.เลย ชาวบ้านเรียกว่า  “งานบุญหลวง” เป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมา
จากมหาเวสสนัดรชาดก ชาดกในพระพทุธศาสนาที่กลา่วถึงพระเวสสนัดร และพระนางมทัรี ตอนเดินทางออกจากป่ากลบัสู่
เมือง บรรดาสตัว์ป่ารวมถึงภูติผีที่อาศัยอยู่ในป่านัน้ได้ออกมาส่งเสด็จด้วยอาลยั ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดง
นิทรรศการผีตาโขน ชมประวตัิความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย พร้อมชมสาธิตการทําหน้ากากผีตาโขน และเลือกซือ้สินค้า
ของที่ระลกึผีตาโขนในรูปแบบตา่ง ๆ 

12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่ 2) หลงัอาหาร จากนัน้ นําท่านเดินทางสู ่เชียงคาน เมืองเล็ก ๆ ริมนํา้โขง
ช่ือดงัที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งวฒันธรรมของชาวอีสาน นําท่านสมัผสักบัความเป็นเมืองวิถีช้า (Slow Life) ด้วยการป่ัน
จกัรยานทอ่งไปทัว่เมือง แวะชมคาเฟ่ชิค ๆ ริมนํา้โขง พร้อมอิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ท่ี ถนนคนเดินเชียงคาน อีกหนึ่งไฮไลท์
ของเมืองเชียงคานท่ีห้ามพลาด แหลง่รวมสตรีทฟู้ ดและสินค้าแฮนด์เมดต่าง ๆ ไว้มากมาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินเดิน
เลน่ตามอธัยาศยั **อิสระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง** 

ที่พัก : โรงแรมพลูสวัสดิ์ เชียงคาน หรือเทียบเท่า  

กรุงเทพฯ-จ.เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา – พพิธิภัณฑ์ผีตาโขน – 
 เชียงคาน ถนนคนเดนิ-ตักบาตรข้าวเหนียว – ข้าวปุ้นน า้แจ่ว –  

สกายวอร์คเชียงคาน – ซือ้ของฝาก – กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสาม       ตักบาตรข้าวเหนียว – ข้าวปุ้นน า้แจ่ว – สกายวอร์คเชียงคาน – ซือ้ของฝาก – กรุงเทพฯ  (B / L / -) 
06.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเช้า อ่ิมบญุกบั การตักบาตรข้าวเหนียว (ค่าใช้จ่าย

ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) ที่ตลาดเช้าอําเภอเชียงคาน พร้อมนําทา่นชิม 
ข้าวปุ้นน า้แจ่ว  (มือ้ที่  3) อาหารเช้าพืน้เมืองอนัเลื่องช่ือของเมือง
เชียงคาน ข้าวปุ้ นนํา้แจ่ว มีลกัษณะคล้ายกบัก๋วยเตี๋ยวเคร่ืองในหม ู
แตเ่ปลีย่นจากเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดต่าง ๆ เป็นเส้นขนมจีน เสร์ิฟพร้อม
เคร่ืองในหมูที่ต้มจนสกุ ผกับุ้ ง กะหลํ่าปลี ถั่วฝักยาว โรยหน้าด้วย
สาระแน ต้นหอม และทีเด็ดของเมนูนีก็้คือ นํา้ซุป หรือนํา้แจ่ว 
รสชาติจัดจ้านคล้ายต้มแซ่บ ถือเป็นอาหารเช้าที่คนเชียงคานนิยม
ทานกนั หลงัอาหาร เก็บสมัภาระ เตรียมอําลาเมืองเชียงคาน  

09.00 น. นําทา่นสมัผสักบัประสบการณ์ใหม ่ณ สกายวอร์คเชียงคาน แลนดมาร์คใหมล่า่สดุของเชียงคาน ทางเดินกระจกที่มีความ
ยาวกวา่ 80 เมตรนีท้า่นจะได้เห็นวิวเหนือแม่นํา้เหือง แม่นํา้ที่กัน้
ชายแดนไทยที่ไหลมาบรรจบกับแม่นํา้โขง เป็นภาพของแม่นํา้
สองสทีา่มกลางภเูขาสงูใหญ่ของทัง้ฝ่ังไทย (จากเชียงคาน) และ 
สปป.ลาว เรียกได้วา่ ได้ซมึซบัความสวยงามของธรรมชาติ ภเูขา
ทัง้สองประเทศบนทางเดินกระจกสดุอลงัการ อีกทัง้ยงัได้ชมวิว
แบบพาโนรามาอีกด้วย นอกจากจะได้ชมวิวแล้ว ยงัได้สกัการะ 
พระใหญ่ภูคกงิว้ อีกด้วย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทาน
พร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นทองทัง้องค์ สูงกว่า 19 เมตร 
สมควรแก่เวลา นําทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ (ค่าเข้าชมไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) 

12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 4) ณ ร้านอาหาร 
19.00 น. เดินทางถงึที่หมายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ที่พกั 1 คืน (นอนห้องละ 2-3 ทา่น) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 คา่รักษาพยาบาลระหวา่งการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 รถตู้ปรับอากาศนาํเที่ยว VIP 9 ที่นัง่ / คนั   
 อาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่มคัคเุทศก์ในการนําเที่ยวและบริการ 
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่เคร่ืองดืม่และขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษี มลูคา่เพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด คา่เคร่ืองดืม่พิเศษและคา่อาหาร 

 
การส ารองที่น่ัง 

 วางมดัจําทา่นละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผา่นบญัชีตามรายละเอียดด้านลา่ง สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนการเดินทาง 15 วนั พร้อมสง่
หลกัฐานการโอนเงิน 

 ใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร์ แจ้งช่ือ-นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์  เพื่อทําประกนัการเดินทาง 
 ในกรณีทําจองภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการทวัร์เต็มจํานวน 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ จ านวน 9 ท่าน / รถตู้ พักเดี่ยว 
เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 19-23 / 20-22 3,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 

 เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 5-7 / 10-12 3,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 

                   31 ธันวาคม – 2 มกราคม 2564 4,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 

เดือนมกราคม 2564 วันที่ 1-3  4,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 26-28 3,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 

เดือนเมษายน 2564 วันที่ 12-14 / 13-15 4,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 



 
 
 

การช าระเงนิ       
 โอนเงินสด เข้าบญัชี   
 - นายสขุสนัต์ สนิธุ์สวุรรณ ธนาคารกสกิรไทย สาขาสทุธิสาร ออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 069 – 2 – 60120 - 3 
 - นาง ปิยรัตน์ สนิธุ์สวุรรณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 157-2-01717-3 

 

อภนัินทนาการ 
 เจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดินทาง 

 
ขัน้ตอนการยกเลิกทวัร์ 

 ยกเลกิทวัร์ภายใน 45 วนัทําการก่อนการเดินทาง บริษัทฯยดึเงินมดัจําทัง้หมด  **ช่วงเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุ Long 
Weekend ** 

 ยกเลกิทวัร์ภายใน 30 – 15 วนัทําการก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ยดึเงินมดัจําทัง้หมด  
 ยกเลกิทวัร์ภายใน 14 วนัทําการก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 การไม่มาช าระเงนิตามก าหนดนัดหมาย   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิทวัร์และยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

กรณยีกเลกิการเดินทางหลงัจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 
500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ เช่นตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงทีส่ายการบิน โรงแรม 
เรียกเกบ็ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วนั นับจากวนัจอง หากเกนิกาํหนด
ดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

 

หมายเหตุ 
 กรุณาปฏิบตัิตามที่เจ้าหน้าที่แนะนํา เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัด้านสขุอนามยั) และเพื่อความ

ปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 
 ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆทัง้สิน้ 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็น

สาํคญั 
 บริษัทไมอ่าจรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์สดุวิสยัที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สญูหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

มคัคเุทศก์ และเหตกุารณ์บางอยา่ง เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การชมุนมุประท้วง ฯลฯ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกร้องคา่บริการ และเงินคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 

***แฮปป้ี ทริปส์ *** ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน*** 
 
 



 
 
 
 

 

 


