
วนัท่ี เท่ียวบิน เส้นทาง เวลาเครื่อง
ออก

เวลาเครื่องถงึ

2564 WE 52 กรุงเทพฯ –

เลย
11.15 น. 12.25 น.

2564 WE 53 เลย -

กรุงเทพฯ
13.00 น. 14.10 น.



กรงุเทพฯ

สกายวอลค์เชียงคาน

วดัศรคีณุเมือง

Smile Restaurant

เชียงคานรเิวอร์

เมาทเ์ท่นรสีอรท์

09.00 น.     คณะพรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภมูิ

เคานเ์ตอรF์ประต3ูเคานเ์ตอรส์ายการบิน 

ไทยสมายล ์( WE ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอย 

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อน

เดนิทาง

หลงัจากที่ทา่นเช็คอินและโหลดกระเป๋า

เรียบรอ้ย ใหท้านไดพ้กัผอ่นตาม

อธัยาศยั  

11.15 น. เหินฟ้าจากกรงุเทพฯ  สู ่เลย  เที่ยวบิน  

WE 52

12.25 น. ถึงสนามบินนานาชาตเิลย หลงัจากได ้

สมัภาระทัง้หมดแลว้  



น าทา่นเดนิทางเขา้สกัการะ

"วดัศรคีณุเมือง" หรอื "วดัใหญ่" 

หนึง่ในหลายศาสนสถานส าคญัและถือเป็นจดุศนูยร์วมจิตใจ

ของชาวบา้นที่นี ่ตัง้อยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรีเชยีงคาน

6 และซอยศรีเชียงคาน 7 วัดนี้ถ ูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 และถือเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่

ค ู่บา้นคู่เมืองเชยีงคานมาอย่างยาวนาน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ   รา้นอาหารบา้นตน้หลิว



19.00 น.   รบัประทานอาหารค า่ ณ SMILE RESTAURANT@ CHIANGKHAN 

เขา้เช็คอินเชยีงคานริเวอร ์เมาทเ์ทน่รีสอรท์ หรือเทียบเทา่



อทุยานแห่งชาติภเูรอื

วดัสมเด็จภเูรอืม่ิงเมือง

พระธาตศุรสีองรกั 

ผีตาโขน

แกง่คดุค ู้

เชียงคาน

ลอ่งเรอืเลียบฝ่ังแมน่ ้าโขง

05.30 น.    น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติภเูรอื จ.เลยชมพระอาทิตยข์ึน้และทะเลหมอก

ยามเชา้ บนจดุชมวิว อทุยานแห่งชาตภิเูรือ ชมหินพระศิวะ หินเตา่ หินพานขนัหมาก 

นมสัการพระพทุธรปูบนยอดภเูรือ

รบัประทานอาหารเชา้บนดอยภเูรือ 

น าท่านสู่ วดัสมเด็จภเูรือม่ิงเมือง เป็น

พระอารามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนีไดท้รงพระราชทานเงินซ้ือ ที่ดินสร้างวัดนี ้

บนยอดเขาประดิษฐาน องค์พระพทุธรปูปาง

หมอยา เป็นพระพทุธรปูลักษณะนัง่ขัดสมาธิ

ราบ เหมือนปางมารวิชยั

เดินทางเขา้สักการะพระธาตศุรีสองรกัอยู่ริมฝั่ง

แม่น ้าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้น

เพ่ือใหเ้ป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

ระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยสมเ ด็จพระมหา

จักรพรรดิ) กับกรงุศรีสัตนาคนหตุ (ปัจจบุันคือ

เวียงจนัทน ์ประเทศลาว)



รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  

รา้นช่างเหิม ( Food and Folk)

สู่ พิพิธภณัฑผ์ีตาโขน ตัง้อยู่ภายใน วัดโพนชยั โดย

น ากฏิุหลังเดิมของท่านเจ้าอาวาสมาดัดแปลงเป็น

พิพิธภณัฑก์ฏิุดงักล่าวสรา้งขึ้นในปีพ.ศ.2478ดว้ยไม้

ทั้งหลังตามสถาปัตยกรรมแบบพ้ืน ถ่ินภายในได ้

รวบรวมเอาวฒันธรรม

และประเพณีของดา่นซา้ยเขา้มาจดัแสดงไวค้รบถว้น

ลอ่งเรอืเลียบฝ่ังแม่น ้าโขง พรอ้มชมพระอาทิตย์

ตกอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน ล่อง

เลียบเลาะเร่ือยไปตามล าน า้โขงเพ่ือชมทัศนียภาพ

ความงดงามของหาดทรายแก่งหินนอ้ยใหญ่และ

วิถีชมุชนอนัเกา่แกริ่มสองฟากฝัง่ของแมน่ า้ 

ความสวยงามของ แกง่คดุค ู ้เกิดจากการทอดตวั

ของแนวหินลงในแม่น า้โขง ประกอบดว้ยหินก้อน

ใหญ่ๆ เป็นจ านวนมาก ตัวแก่งใหญ่กวา้งขว้าง 

กระแสน า้เชี่ยว เวลาที่เหมาะจะไปเที่ยวแก่งคดุคู ้ก็

คือช่วง เดือนกมุภาพันธถึ์งเดือนพฤษภาคม ที่จะ

เป็นเวลาท่ีน า้แหง้ มองเห็นเกาะแกง่ชดัเจน



รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารเฮือนฝ้ายค า

น าท่านสู่ เชียงคาน เป็นถนนคนเดินที่มีนักท่องเที่ยวที่มาเดินชมบ้านไม้เก่าแก่ ท่ามกลาง

บรรยากาศคลาสสิค บางหลงัเป็นรา้นอาหาร บางหลงัเป็นรา้นกาแฟ บางหลงัก็พฒันาเป็นโรงแรม 

หรือเกสตเ์ฮาส ์รา้นขายของท่ีระลึกของฝาก มีสินคา้และอาหารพ้ืนเมืองใหน้กัทอ่งเทีย่วชิมชอ้ปไม่มี

เบ่ือ กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการขี่จักรยานเลาะริมฝัง่โขง ดวิูวทิวทศันส์วยๆ สมัผสัอากาศสด

ชืน่ และวิถีชวิีตผูค้นที่นา่รกัจากนัน้

น าทา่นกลบั ที่พกั เชยีงคานริเวอร ์เมาทเ์ทน่รีสอรท์ หรือเทียบเทา่



สวนอง ุ่นภเูรอืวโนทยาน

กรงุเทพฯ

ท าบญุตกับาตรขา้วเหนียว

06:30 น. ลงจากหอ้งพัก รับอากาศ บริสทุธ์ิ และท าบุญตักบาตรขา้วเหนียว หนา้รีสอร์ทมี

เจา้หนา้ท่ีประสาน จดัชดุส ารบั ส าหรบัถวายให ้จากนัน้

รบัประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรท์ พรอ้มชมบรรยากาศตอนเชา้ของแมน่ า้โขง07:00 น.

น าท่านสู่ สวนอง ุ่นภเูรือวโนทยาน เป็นสวนอง ุ่น

ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ประมาณ 800 ไร่ ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่ 

อ.ภเูรือมีภมูิอากาศหนาวเย็นตลอดปีคลา้ยกับทาง

ตอนใตข้องฝรัง่เศส จึงเหมาะส าหรับปลกูอง ุน่พันธุ์ดี

จากฝรัง่เศส ทั้งอง ุน่รับประทานสดและอง ุน่ใช ้ท าไวน ์

ซ่ึงน าไปผลิตไวนช์าโต ้เดอ เลย ไวนร์สชาติเย่ียมฝีมือ

คนไทย ซ่ึงเปิดใหน้กัทอ่งเที่ยวเขา้ชมการผลิตไดโ้ดยจะ

ท าการผลิตปีละสองครั้ง ตามชว่งระยะการเก็บอง ุน่ที่

น ามาเป็นวตัถดุบิ คือในเดือน ก.พ. และ ก.ค. เปิดเวลา 

08.30-17.00 น.



10.30 น.    เดนิทางสูส่นามบินเลย

13.00 น.    เหินฟ้าจากเลย สูก่รงุเทพฯ เที่ยวบิน WE 53

14.20 น.    ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ



**** ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลิง และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ณ วันที่ 1 กมุภาพนัธ ์2564 อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดน า้มนัโลกที่ประกาศโดย

สายการบิน  ทางบริษทัฯ อาจจะตอ้งมกีารปรับตามประกาศของสายการบิน ****

อตัราน้ีรวม

* ค่าพาหนะและน าเที่ยวตามรายการ * ค่าตัว๋โดยสารชัน้ธรรมดาเคร่ืองบินตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ

* ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ      * ค่าภาษสีนามบินทกุแห่ง * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านตอ่หอ้ง

* ค่าขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ( ไมเ่กนิ 20 กก. )

* ค่าทิปคนขบัรถ                                 * ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ  100,000 บาท

อตัราน้ีไม่รวม

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง

* ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 %

* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัที่ไมร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท์, ซักรีด

* ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ซ่ึงถือเป็นธรรมเนยีมในการเดินทางทอ่งเที่ยวทีน่กัท่องเที่ยวทัว่โลกยึดถือ

ปฏิบตัติามกนัมา ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั

การช าระเงิน    1) ทางบริษทัฯ ขอรับเงนิมดัจ าการจอง 10,000  บาท/ท่าน

2) ส่วนที่เหลือช าระทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 15 วันท าการ

3) ท่านที่ตอ้งการออกใบเสร็จในนามนติบิคุคล  ตอ้งแจง้พนกังานขายทราบล่วงหนา้มฉิะนัน้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่

ออกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ากบัภาษยีอ้นหลงั

การยกเลิก

- ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมดัจ าทกุกรณี

- กอ่นเดินทางภายใน 15 วันท าการ บริษทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของราคาค่าทวัร์

- หลงัเดินทาง 15 วันท าการ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมด โดยท่านไมส่ามารถเรียกรอ้งเงนิคนืได้

หมายเหต ุ       

1) รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น

2) หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบั

ขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ 

หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

3) บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้

4) บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตวัแทนการท่องเที่ยวตา่งประเทศ ซ่ึงไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสียหายตา่ง ๆ ที่อยู่

เหนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ หรือ

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  และ

การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5) เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้  หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ ไดแ้จง้แลว้ขา้งตน้

ราคาทวัร ์LOEI STAYCATION 2021

รายละเอียดราคา

กรุ๊ปเล็ก (4-10 คน) รถแวน 12 ที่นัง่ กร ุ๊ปเล็ก (4-10 คน) รถแวน 12 ที่นัง่

4 6 8 ท่านขึน้ไป 4 6 8 ท่านขึน้ไป

ตัว๋เคร่ืองบิน ไมร่วม ไมร่วม ไมร่วม รวม รวม รวม

หัวหนา้ทวัร ์(ท่าน) 1 1 1 1 1 1

จ านวนวนัท่องเที่ยว 

(วนั)
3 3 3 3 3 3

ราคา 

(บาทตอ่ท่าน)
17,900 15,900 13,900 22,900 20,900 18,900


