
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD24-05 
4 วนั 3 คนื เพชรบรูณ์ – เลย – อดุรธาน ี

 

 
เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน / บินกลับจากอุดรธานี ด้วยสายการบนิไทยสมายล์ 

เร่ิมต้น 13,900 รวมทิปแล้ว อาหาร 6 มือ้ 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท :  26-29 มี.ค./ 23-26 เม.ย./ 7-10 พ.ค./ 21-24 พ.ค./ 11-14มิ.ย./ 25-28 มิ.ย. 
หรือช่วงวันเดินทางอ่ืนๆตามท่ีคณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จ านวนสูงสุด ท่ีกรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในกรณี 
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงสายการ
บิน ทั้งนีต้ัว๋ที่ออกส าหรับคณะเดินทาง จะเป็นตั๋วเด่ียวทั้งหมด (ราคาเปลี่ยนแปลง
ขึน้ลงตามหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน) **หรือบริษัทจะจัดหาเท่ียวบนิและสายการ
บินทดแทนท่ีสอดคล้องกับโปรแกรมการเดินทางให้ใกล้เคียงท่ีสุด 
 
2. โรงแรมที่พัก มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่
สามารถรองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื่อนไข ก่อนท่ีจะมกีารเรียกเก็บ
ช าระมัดจ า 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4 วัน 3 คืน เพชรบูรณ์ – เลย – อุดรธานี 
(เพชรบูรณ์) - วดัธรรมยาน – ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ – น ้าตกศรีดิษฐ์ – ทุ่งแสลงหลวง 
จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ - Pino Latte – น ้าตกแก่งโสภา 

(เลย) - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ – ลานหินปุ่ม – วดัโพนชยั – พิพิธภณัฑผ์ีตาโขน 
พระใหญ่ภูคกง้ิว – วดัมหาธาตุ – วดัศรีคุนเมือง – แก่งคุดคู ้– อ่างเก็บน ้าห้วยกระทิง 

(อุดรธานี) - วดัสันติสนาราม – พิพิธภณัฑส์ถานบา้นเชียง - สวนสาธารณะหนองประจกัษศ์ิลปาคม 
วันที่หนึ่ง  กรุงเทพ-เพชรบูรณ์ 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่จุดนดัหมาย  
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเพชรบูรณ ์โดยรถตู ้VIP (ระยะทาง 350 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) 
11.00 น.       น าท่านแวะสักการะ วดัธรรมยาน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยน ้ าบ่อ ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่ จังหวดั

เพชรบูรณ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 เป็นอีกหน่ึงวดัที่ไม่ควรพลาดแก่การมาสักการะเมื่อเดินทางมา
จงัหวดัเพชรบูรณ์  วดัธรรมยานสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์บูชาพระคุณหลวงพ่อฤาษีฯ วดัท่าซุง (สมยั

เป็นเจา้คุณพระสุธรรมยานเถระ) ซ่ึงเป็นพระอาจารยใ์ห้ความรู้ทางธรรมมาตลอด ทั้งน้ีทางวดัยงัเปิด

เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจเขา้มาปฏิบตัิธรรมพร้อมที่พกัส าหรับปฏิบัติ
ธรรมไวค้อยให้บริการอีกดว้ย เมื่อเขา้มาในวดัจะเห็นพระอุโบสถสีขาวและ มีพญานาคตั้งเด่นสง่า

ขนาดใหญ่ 1 คู่ มีช่ือว่า พญาศรีสุนันท ์และพญาศรีสุธน ขนาดความยาวตวัละประมาณ 35 เมตร โดยมี

ความเช่ือกนัว่าหากใครให้พญานาคพ่นน ้าใส่จะดลบนัดาลให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตเงินทองไหลมาเทมา  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งกงัหันลมเขาค้อ สัมผสับรรยากาศความสวยงามและธรรมชาติของเขาค้อ ทุ่ง

กงัหันลมแห่งน้ีตั้งอยูบ่นความสูงกว่า 1,050 เมตร ตั้งอยู่บนที่ราบยอดเขาเน้ือที่กว่า 350 ไร่ มีจ านวน 
24 ตน้เป็นแหล่งผลิตพลงังานสะอาดที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของไทยเลยทีเดียวจุดชมวิวแถวน้ียงัชมวิว

ไดร้อบแบบพาโนรามา 360 องศา เห็นไปไกลถึงวดัพระธาตุผาซ่อนแกว้เลย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและ
เดินชมบรรยากาศโดยรอบทุ่งกงัหันมีมุมให้ชมวิวและถ่ายรูปหลากหลาย ระหว่างทางแวะชม น ้ าตก

ศรีดิษฐ์ ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตวป่์าเขาคอ้ บา้นร่มโพธ์ิร่มไทร ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ เป็น

พ้ืนที่ที่อุดมไปดว้ยธรรมชาติที่สวยงามและสัตวป่์า น ้าตกศรีดิษฐ์มีลกัษณะเป็นหินผาขนาดใหญ่ 1 ชั้น 
สูง 30 เมตร พ้ืนที่กวา้ง 50 เมตรดา้นล่างเป็นแอ่งน ้ าและโขดหินขนาดใหญ่รองรับน ้ าตกที่มีน ้ าไหล

ตลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทุ่งแสลงหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ เป็นอนัดบั 3 

ของประเทศ มีพ้ืนที่ครอบคลุมจงัหวดัพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ลกัษณะเป็นทุ่งหญา้แบบสะวนันา มี
พ้ืนที่เป็นที่โล่งกวา้งใหญ่ เน้ือที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร โดยช่ือของอุทยานแห่งชาติมีการ

สันนิษฐานว่าไดต้ั้งช่ือตามพนัธ์ุไมช้นิดหน่ึงที่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก คือ ตน้แสลงใจ ทั้งน้ียงัมีพนัธ์ุไมท้ี่
ส าคญั ไดแ้ก่ ไมส้นสองใบ มะม่วงป่า ประดู่ และทุ่งหญา้ที่เป็นพ้ืนที่โล่งกวา้งใหญ่มีสนและไมด้อก

ขึ้นสลบักนัอยู ่อากาศหนาวเยน็ตลอดปีและแวะถ่ายรูปกบั จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ เป็นอีกหน่ึงจุดชม

วิวที่ไดรั้บความนิยมจากนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมายงัเขาค้อ จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะตั้งอยู่ริมทาง
หลวงหมายเลข 2258 อยูไ่ม่ไกลจากทุ่งแสลงหลวง บนจุดชมวิวสามารถมองเห็นเขาคอ้ และเขาปู่  เขา

ยา่ ซ่ึงมีรูปทรงคลา้ยภูเขาไฟฟูจิ นอกจากเป็นสถานที่ส าหรับชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามแลว้ยงัมีจุดให้

กางเต็นทไ์วบ้ริการนกัท่องเที่ยวอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั LIVIST RESORT / OR SR RESIDENCE /  
OR FUENGFAH LITZ หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 

วันที่สอง   เพชรบูรณ์ – เลย 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้หรือวดัพระธาตุผาแกว้ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บา้นทาง
แดง เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ ซ่ึงที่เรียกกนัว่า "ผาซ่อนแกว้" นั้นเน่ืองจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกนัเป็นทิว



 
 
 
 
 
 
 

เขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบติัธรรม และบนยอดเขา มีถ  ้าอยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบา้นทาง
แดงหลายคน ไดเ้ห็นลูกแกว้ลอยเหนือฟากฟ้า และลบัหายเขา้ไปในถ ้าบนยอดผา ชาวบา้นเช่ือว่าเป็น
พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศกัด์ิสิทธ์ิและเรียกตามๆ กนัว่า 
"ผาซ่อนแกว้" น าท่านกราบสักการะพระพุทธเจา้ 5 พระองค์ องคพ์ระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียง
กนั 5 องค ์มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Pino Latte เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยูใ่กลก้บั 
วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้  จุดที่ตั้งของร้านน้ี  เป็นอีกจุดชมวิวเขาคอ้ที่สวยงามและยงัสามารถมองเห็น
วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้จากไกลๆ อยูท่่ามกลางภูเขาสีเขียวสวยให้ท่านไดผ่้อนคลายกบับรรยากาศของ
ร้านที่อยูท่่ามกลางขุนเขา (ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่รวมในค่าทวัร์ ท่านสามารถช าระไดโ้ดยตรงกบั
คาเฟ่) น าท่านแวะถ่ายรูปกบั น ้ าตกแก่งโสภา เป็นน ้ าตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากล าห้วยเข็กใหญ่ไหลผ่าน
หน้าผาหินขนาดใหญ่ลดหลัน่กนัลงไปเป็นชั้น ๆ  มีความสูงถึง 70 เมตร มีแอ่งหินขนาดใหญ่รับน ้ า
ทางดา้นล่างบรรยากาศโดยรอบร่มร่ืนปกคลุมไปดว้ยป่าดิบช้ืน ดา้นบนน ้าตกเป็นแผ่นหินเรียบบริเวณ
กวา้งซ่ึงถ้าน ้ าน้อยจะมองเห็นชั้นหินที่ลดหลั่นกันไปเป็นน ้ าตก 3 ชั้น แต่หากเป็นช่วงหน้าฝน
กระแสน ้าจะค่อนขา้งแรงจึงตอ้งระมดัระวงัการในเดินชม 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ระยะทาง 58 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
เป็นอุทยานแห่งชาติล าดบัที่ 48 ของประเทศไทยซ่ึงพ้ืนที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจงัหวดั คือ อ.ด่าน
ซ้าย จังหวดัเลย อ.นครไทย จังหวดัพิษณุโลก และ อ.หล่มสัก จังหวดัเพชรบูรณ์  เป็นอุทยานที่มี
ธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยดว้ยทั้งทางธรรมชาติและประวติัศาสตร์ อากาศที่น่ีจะหนาวเยน็ตลอดทั้ง
ปีโดยเฉพาะฤดูหนาว น าท่านแวะถ่ายรูปกบัลานหินปุ่ มที่อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานฯไปประมาณ 4 
ก.ม. เป็นลานหินที่อยูบ่ริเวณริมหน้าผา ลกัษณะของลานหินจะเต็มไปดว้ยหินที่ผุดขึ้นมาเป็นปุ่ ม เป็น
ปม ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศรอบข้างที่เต็มไปด้วยป่าไม้ ดอกไม้แปลกตาและชมวิวโดยรอบ



 
 
 
 
 
 
 

อุทยานฯจากบริเวณหน้าผาได้อีกด้วย เดินทางสู่ วัดโพนชัย หรือวัดผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย 
(ระยะทาง 70 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ1.20 ชม.) น าท่านเข้าชม  วัดโพนชัย ซ่ึงถือว่าเป็นวัด
คู่บา้นคู่เมืองของอ าเภอด่านซ้าย และมีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก และยงัคงความสวยงามไวไ้ด ้สร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2103 ผูท้ี่สร้างวดัน้ี ตามข้อสันนิษฐานน่าจะเป็นคนเดียวกับที่สร้างพระธาตุศรีสองรัก 
ประเพณีส าคญัของวดัโพนชัยแห่งน้ี คือ งานบุญหลวง หรือที่เราอาจจะรู้จักกันในงานเทศกาลผีตา
โขน แวะชม พิพิธภณัฑ์ผีตาโขน เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัผีตาโขนไวไ้ม่ว่าจะเป็น
ที่มาประวตัิการท าหนา้กากผีตาโขนวิวฒันาการของหนา้กากแบบต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่ อ าเภอเชียง
คาน จงัหวดัเลย (ระยะทาง 120 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  

                                                                                       

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั CHIANGKHAN RIVER MOUNTAIN RESORT หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 

วันที่สาม   เลย – อุดรธาน ี
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สกายวอลค์ (Skywalk) พ้ืนกระจก ชมความสวยงามของทศันียภาพแม่น ้ าโขงจากซ่ึง
ตั้งอยูห่น้าพระใหญ่ บนภูคกง้ิว แห่งน้ี อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั จากนั้นน า
ท่านชม พระใหญ่ภูคกง้ิว หรือ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ประดิษฐานอยูท่ี่ภูฟ้า บา้น
ท่าดีหมีเป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านและยงัเป็นจุดชมวิวสวยๆจากมุมสูงที่เราจะสามารถมองเห็น
แม่น ้ าโขงพระใหญ่สร้างขึ้ นเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวโรกาส
พระชนมายคุรบ 72พรรษาเป็นบริเวณที่มีแม่น ้าสองสายคือแม่น ้าเหืองและแม่น ้าโขงมาบรรจบกนัเป็น



 
 
 
 
 
 
 

จุดต่อระหว่างชายแดน 2 ประเทศและถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นที่แม่น ้ าโขงไหลเข้ามาในประเทศ
ไทย  จากนั้นน าท่านแวะสักการะหลวงพ่อใหญ่แห่งวดัมหาธาตุ เพื่อความเป็นศิริมงคล วดัแห่งน้ีเป็น
วดัเก่าแก่ที่สุดในเชียงคานสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2197 พร้อมการก่อตั้งเมืองเชียงคาน จึงเป็นวดัเก่าแก่
คู่บา้นคู่เมืองของชาวอ าเภอเชียงคาน ชาวบา้นเรียกว่าวดัหลวงพ่อใหญ่ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา
ตั้งอยู่ที่ถนนศรีเชียงคานซอย14-15ซ่ึงเดิมเป็นศาลาว่าการเมืองเก่าอุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
โบราณผนังดา้นนอกเขียนเร่ืองพระเวชสันดรชาดก ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยู่ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
(หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธรูปไมศ้ิลปะลา้นช้าง เจดียเ์ก่าแก่ นอกจากน้ียงัมีห้องน ้ าที่ไดรั้บอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสดูแลว้แปลกตาส าหรับเมืองเชียคานแห่งน้ี อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและชมความ
สวยงามของวดัเก่าแก่คู่เมืองเชียงคาน ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่วดัศรีคุนเมือง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485 
ตั้งอยูท่ี่ถนนชายโขง ซอย 6-7 วดัน้ีเป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบลา้นนาและลา้นชา้งดงัจะเห็นได้
จากโบสถ์ ซ่ึงหลงัคาลดหลัน่อย่างศิลปะลา้นนาและพระประธานมีลกัษณะคลา้ยวดัเชียงทอง(หลวง
พระบาง-สปป.ลาว) ศิลปวตัถุที่ส าคัญมีหลายช้ิน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู ้ชมทัศนียภาพ
แม่น ้ าโขง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองเชียงคานเป็นแก่งที่มีก้อนหินทั้งเล็กและใหญ่
เรียงรายกันมากมายอยู่ในโค้งน ้ าริมฝ่ังประเทศไทย-ลาว บริเวณโดยรอบแก่งมีร้านค้าตั้ งกันอยู่
หลากหลายทั้งร้านอาหารและของฝาก  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ห้วยกระทิง (ระยะทาง 70  กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชั่วโมง) อ่างเก็บน ้ าห้วย

กระทิง  เป็นพ้ืนที่การดูแลของวนอุทยานหริรักษ ์ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.เลย เป็นอ่างเก็บน ้าสันเขื่อนดิน มี

ขนาดความจุ 26 ลา้นลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ 1,500 ไร่ สันเขื่อนยาว 800 เมตร สร้างเพื่อการชลประทาน

และยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงในจังหวัดเลย ที่บรรยากาศเป็นธรรมชาติ



 
 
 
 
 
 
 

ลอ้มรอบผืนน ้าโดยจุดชมวิวของอ่างเก็บน ้าห้วยกระทิงจะสามารถมองเห็นทศันียภาพโดยรอบ น าท่าน

เดินทางต่อสู่ จงัหวดัอุดรธานี (ระยะทาง 165 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั CENTARA HOTEL / OR VELADHI HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 

วันที่ส่ี  อุดรธานี – กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานวดัป่าดงไร่ หรือ วดัป่าสันติวนาราม (ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.15 ชม. ) น าท่านชมพระอุโบสถกลางน ้ารูปดอกบวัหน่ึงเดียวในสยาม ภายนอกงดงามดว้ย
การก่อสร้างเป็นรูปดอกบวั ส่วนภายในวิจิตรตระการตาดว้ยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเร่ืองราวพุทธ

ประวตัิ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยงัโอบ

ลอ้มไปดว้ยบึงน ้าขนาดใหญ่ที่ชาวบา้นเรียกว่า หนองน ้าอีสานเขียว ซ่ึงมีปลาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์สถานบา้นเชียง เป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการมรดกโลก องคก์าร

ยเูนสโก (UNESCO) เพ่ือให้ขึ้นบญัชีเป็นมรดกโลกอนัดบัที่ 359 เมื่อเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2535 และ
นบัว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอนัดบัที่ 4 ของประเทศไทย ที่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

เน่ืองจากมีการคน้พบว่าบริเวณน้ีเคยเป็นที่อยูอ่าศยัและที่ฝังศพของคนก่อนประวติัศาสตร์ คือยคุโลหะ 

เมื่อประมาณ 5,000 กว่าปีมาแลว้ ท าให้แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง ไดรั้บเลือกเป็นแหล่ง มรดกโลกทาง

วฒันธรรม  น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะหนองประจกัษ์ศิลปาคม เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่

และมีหนองน ้ าอยู่บริเวณโดยรอบตั้งอยู่ใจกลางเมือง ชาวอุดรธานีนิยมมาท ากิจกรรมต่างๆ มากมาย 
อาทิเช่น ออกก าลงักาย กีฬา สนามเด็กเล่น และยงัมีจุดเด่นส าคญัคือ เป็ดเหลืองยกัษ์แห่งเมืองอุดรธานี

ที่ตัง่เด่นอยูก่ลางหนองน ้ารอให้ทุกท่านมาเยียมเยือน 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.00 น. น าท่านสู่สนามบินอุดรธานี เพื่อเช็คอิน 
14.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบิน WE5 (ใช้เวลาบิน 1.15 

ชัว่โมง)    
15.20 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

4 วนั 3 คนื เพชรบูรณ์ – เลย – อุดรธานี 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท :  26-29 มี.ค./ 23-26 เม.ย./ 7-10 พ.ค./ 21-24 พ.ค./ 11-14มิ.ย./ 25-28 มิ.ย. 
หรือวันอ่ืนๆตามท่ีกรุ๊ปส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  13,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 3,000 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 1,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 

และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 17 ก.พ.2564) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ขาไป บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคลอ่งตวั 8  ท่าน / คนั 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัชั้นนกัท่องเที่ยวโดยสายการบินไทยสมายล ์(กระเป๋าเดินทาง น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

หรือสายการบินภายในประเทศสายการบินอื่น กรณีตัว๋ ณ วนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดยบริษทั
จะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
 



 
 
 
 
 
 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  

วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ

สายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอ
ค ายืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจาก



 
 
 
 
 
 
 

พนักงาน  แล้วทัวร์นั้ นยกเลิก  บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่ เก่ียวข้องกับตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 
เตียงได ้

 

กระเป๋าเล็กถอืติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่
รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้น
เคร่ืองได ้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนัก
เพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
สัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั 
“เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่เกิน 



 
 
 
 
 
 
 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand 
carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะไม่รับผิดชอบ 
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้

ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 

 
 
 
 
 
 

 


