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ก าหนดการเดนิทางแบบยอ่ 

มว่นซืน่ เชยีงคาน อสีานเหนอื 4 วนั 3 คนื 

 รอบพเิศษ!! เดนิทางวนัที ่20-23 กมุภาพนัธ ์2564 

วนัเดนิทาง 
เวลา

เดนิทาง 
รายการ 

วนัแรกของการเดนิทาง 

เสารท์ี ่20 กมุภาพนัธ ์2564 

กรุงเทพฯ – นครราชสมีา– ขอนแกน่ 

06:00 

06:30 

เทีย่ง 

บา่ย 

ค า่ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สถานรีถไฟฟ้าชอ่งนนทร ีฝ่ังคงิพาวเวอร ์

ออกเดนิทางสู ่อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 

อุทยานประวตัศิาสตรพ์มิาย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ  พจนเ์ป็ดยา่ง 

เดนิทางตอ่ไปยัง จ.ขอนแกน่  

นมสัการพระบรมสารรีกิธาตุ พระมหาธาตุแกน่นคร  

สะพานบงึแกน่นคร 

งานเทศกาลไหมนานาชาต ิประเพณีผูกเสีย่ว  

รับประทานค า่ ณ รา้นอาหารครัวร่มเย็น 

พกัโรงแรมเจรญิธาน ีขอนแกน่  หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

อาทติยท์ี ่21 กมุภาพนัธ ์2564 

ขอนแกน่ – อุดรธาน ี– หนองบวัล าภู-เลย 

เชา้

เทีย่ง 

บา่ย 

ค า่ 

รับประทานอาหารเชา้แบบเวยีดนาม ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

เดนิทางสู ่อ.กมุภวาปี จ.อดุรธาน ี 

ทะเลบวัแดง บงึหนองหานกุมภวาปี 

เดนิทางสู ่จ.หนองบัวล าภู 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร Tree Bar 

เดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน จ.เลย 

สกายวอลก์ภูคกงิว้ 

ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

รับประทานค า่ ณ รา้นอาหาร เฮอืนฝ้ายค า 

พกัโรงแรม ระเบยีงโขง หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

จนัทรท์ี ่22 กมุภาพนัธ ์2564 

เลย – เพชรบูรณ์ 

เชา้

เทีย่ง 

บา่ย 

ค า่ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ตกับาตรขา้วเหนยีว  

ปั่นจกัรยาน Selfie รมิโขง 

วดัศรคีุณเมอืง 

เดนิทางสู ่อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร Blue Sky 

พระธาตผุาซอ่นแกว้ เขาคอ้  

Pino Latte Resort & Café  

ฟารม์ผกัออรแ์กนกิ Greenfield Farm & Bistro 

รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร Green Field 

พกัโรงแรม เอส อาร ์เรสซเิดน้ท ์ เพชรบูรณ์ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

องัคารที ่23 กมุภาพนัธ ์2564 

เพชรบูรณ์ – ลพบุร ี – กรุงเทพฯ 

เชา้

เทีย่ง 

บา่ย 

เย็น 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู ่จ.ลพบรุ ีแวะ ไรก่ านนัจลุ 

ทุง่ทานตะวนั 

เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์

รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารชาวเขือ่น 

เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  

เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 



 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง : 

(เสารท์ี่ 20 ก.พ. 64) 

กรุงเทพฯ - อทุยานประวตัิศาสตรพ์มิาย จ. นครราชสมีา – พระมหาธาตแุกน่นคร จ.ขอนแกน่ – 

สะพานบงึแกน่นคร – ขอนแก่น  

 

06.00 น. พบกบัเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศกข์องบริษทั รีเกล อินเตอรเ์นช ัน่แนล แทรเวล จาํกดั ณ สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี (ฝัง่     

คงิพาวเวอร)์ ซึง่มาคอยตอ้นรบัและคอยอาํนวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดนิทางสู่ อ.พมิาย จ.นครราชสมีา  

 เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง ขอบริการท่านดว้ยอาหารเชา้แบบกลอ่ง  

11.00 น. นาํท่านชม อทุยานประวตัิศาสตรพ์มิาย ความสวยของปราสาทหนิในสมยัอาณาจกัรเขมรโบราณ สรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้  

สุรยิวรมนัที ่1 ราวพทุธศตวรรษที ่16 ใชเ้ป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ ์และเปลีย่นเป็นพทุธศาสนานิกายมหายาน ที่มี

ความสาํคญัทีสุ่ดแห่งหน่ึงในประเทศไทย มอีายุราว 1,000 ปีมาแลว้  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

13.00 น. ออกเดนิทางต่อสู่ จ.ขอนแกน่  

15.00 น. ถึขอนแก่น นําท่าน นมสัการพระบรมสารีริกธาตุ ชมความสวยงามของพระอารามหลวง พระมหาธาตุแก่นนคร วดั                 

หนองแวง หรือ พระธาตุเกา้ชั้นฐาน ที่มีเรือนยอดทรงเจดียจ์าํลองแบบจากพระธาตุขามแก่น สรา้งขึ้นในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลยเดชทรงครองสริิราชสมบตัิครบ 50 ปี และมหามงัคลานุสรณ์ 200 ปี เมอืง

ขอนแก่น  

 

 

 

 
 

16.00 น. เชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั  

17.30 น. นาํท่านเกบ็ภาพบรรยากาศพระอาทติยอ์สัดง บริเวณ “สะพานบงึแกน่นคร” แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ จ.ขอนแก่น  

บึงแก่นนคร ต ัง้อยู่ในเขตเทศบาลกลางเมอืงขอนแก่น เป็นบงึขนาดใหญ่ มเีน้ือที่ 603 ไร่ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐาน

อนุสาวรีย ์“เจา้เพียงเมืองแพน” ผูก่้อตัง้เมอืงขอนแก่นแลว้ ยงัเป็นสถานที่ที่นิยมมาพกัผ่อนหย่อนใจ และทาํกิจกรรม

นนัทนาการของชาวเมือง เพราะมบีรรยากาศสบายๆ ประดบัประดาดว้ยประติมากรรมรูปต่างๆ ดูเพลนิตาเพลินใจ มี 

“สะพานขา้มบงึแกน่นคร” ถอืเป็นสะพานขา้มบงึนํา้จดึทีส่วยไมแ่พท้ีใ่ดในโลก 

18.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

 พกัที่โรงแรม เจรญิธานี ขอนแกน่ หรอืเทยีบเท่า 

รายการเดินทางท่องเที่ยวสู ่เชียงคาน และ อสีานเหนือ 

เดินทาง 4 วนั 3 คืน 

 

 



 

วนัที่สองของการเดินทาง: 

(อาทติยท์ี่ 21 ก.พ. 64) 
ขอนแก่น - ทะเลบวัแดง กมุภวาปี จ.อดุรธานี  - สกายวอลค์ภูคกงิ้ว จ.เลย - ถนนคนเดินเชยีงคาน 

07.00 น. เชญิรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

08.00 น. เชค็เอาทจ์ากทีพ่กั ออกเดนิทางสู่ ทะเลบวัแดง กมุภวาปี จ.อดุรธานี  

09.30 น. นาํท่านชม “ทะเลบวัแดง บึงหนองหานกุมภวาปี” ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.กุมภวาปี กบั

บางส่วนในพื้นที่ อ.ประจกัษศิ์ลปาคมของ จ.อุดรธานี ชมความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของ “บวัแดง” หรือ “บวั

สาย” ทีอ่อกดอกสสีวยงามท ัว่ทอ้งนํา้ไปไกลสุดลูกหูลูกตานบัเป็นหมืน่ๆ ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 น. ออกเดนิทางสู่ ตวัเมือง จ.หนองบวัลาํภ ู 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

13.00 น.  ออกเดนิทางสู่ สกายวอลก์ภคูกงิ้ว อ.เชียงคาน 

15.30 น.  นาํท่านชมความงามของววิทวิทศันแ์บบ 360 องศา บน “สกายวอลก์ภคูกงิ้ว” แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเชียงคาน เก็บภาพ

ประทบัใจกบัดินแดนแห่งแรกของภาคอีสานที่แม่นํา้โขงไหลผ่าน โดยมแีม่นํา้เหืองเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่าง 

สปป.ลาวกบัไทย ซึง่บรเิวณทีแ่มน่ํา้เหอืงไหลมาบรรจบกนักบัแม่นํา้โขง จะสามารถเหน็เป็นแมน่ํา้ 2 ส ีไดอ้ย่างชดัเจน  

 

 

 

 

 

 

17.00 น. เชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั  

18.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

นาํท่านสู่ “ถนนคนเดินเชียงคาน” เมอืงเลก็ๆ รมิแมน่ํา้โขงสุดชายแดนไทย ทีย่งัคงไวซ้ึง่วฒันธรรมขนบประเพณี สมัผสั 

กบัการใชช้วีติแบบเรยีบง่าย พอเพยีง วถิชีีวติแบบดัง้เดิม ซึ่งหาดูยากในปจัจุบนั สองขา้งทางเต็มไปดว้ย บา้นไมเ้ก่าแก่ ที่

พกั โฮมสเตย ์รา้นอาหาร และรา้นคา้สุดชคิมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 พกัที่โรงแรม ระเบยีงโขง หรอืเทยีบเท่า 



 

 

วนัที่สามของการเดินทาง: 

(จนัทรท์ี่ 22 ก.พ. 64) 

เชียงคาน – ตกับาตรขา้วเหนียว – ถา่ยรูป Selfie รมิโขง – วดัศรคุีณเมือง – พระธาตผุาซ่อนแกว้     

เขาคอ้ จ. เพชรบูรณ์  - Pino Latte Resort & Café  - ฟารม์ผกัออรแ์กนิก Greenfield Farm & 

Bistro - เพชรบูรณ์ 

 

05.30 น. วนัน้ี ขออนุญาตปลุกท่านแต่เชา้ตรู่ (สาํหรบัท่านทีต่อ้งการร่วม “ตกับาตรยามเชา้”) 

 ใหท่้านไดส้บืสานประเพณีวฒันธรรมชาวอีสานและชาวเชียงคานร่วม “ตกับาตรขา้วเหนียว” ในยามเชา้ เป็นประเพณีที่สบื

ทอดกนัมายาวนาน กบัวถิชีวีติทีส่งบเรยีบงา่ยและงดงาม โดยการแต่งกายแบบชาวทอ้งถิ่น นุ่งผา้ซิ่นและห่มสไบเฉียง เพื่อ

เกบ็ความประทบัใจน้ีไวใ้หอ้ยู่กบัท่านมรูิล้มื 

  

 

 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

        หลงัอาหารเชา้ ถา่ยรูป Selfie ชิลล ์ๆ  เกบ็ภาพบรรยากาศรมิโขงยามเชา้ จากนัน้นาํท่านนมสัการ “หลวงพ่อพระสุก วดัศรี

คุณเมือง” พระพทุธรูปปางมารวชิยัคู่บา้นคู่เมอืงเชียงคาน สรา้งขึ้น สมยักรุงลา้นชา้ง ประเทศลาว มเีรื่องเล่าขานถงึความ

ศกัดิ์ของหลวงพ่อพระสุก จึงไดม้ีคนจาํนวนมากมาบนบานศาลกล่าวกบัหลวงพ่อพระสุกอยู่เป็นประจาํ  ซึ่งก็ประสบ

ผลสาํเรจ็ด ัง่ทีห่วงัเป็นจาํนวนมาก จงึมผูีเ้ดนิทางมากราบไหวบู้ชาอย่างไมข่าดสาย   

 

 

 

 

 

09.00 น. เชค็เอาทจ์ากทีพ่กั ออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ เขาคอ้  

12.00 น. แวะรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่   

14.30 น. นาํท่านสกัการะ “เจดียพ์ระธาตผุาแกว้ วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้” ทีส่รา้งถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวัทรงครองราชยค์รบ 60 ปี เชิญท่านนมสัการ “พระบรมสารีริกธาตุ” ประทานมาจากสมเด็จพระญาณสงัวร

สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก มลีวดลายการตกแต่งดว้ยถว้ยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตาและ

บริเวณใตฐ้านพระเจดียใ์ชเ้ป็นที่เก็บรวบรวมหลกัธรรมคาํสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สาํหรบั

พทุธศาสนิกชนทัว่ไป 

 

 

 

 



 

15.30 น. นาํท่านแวะเติมความสดชื่นที ่Pino Latte Resort & Café   

 ใหท่้านไดช้ิลดื่มกาแฟหรอืเครื่องดื่มรอ้น-เยน็ เกบ็ภาพท่ามกลางบรรยากาศแห่งขนุเขาที ่“Pino Latte Resort & Café " 

รา้นอาหาร คาเฟ่ ทีไ่ดร้บัความนิยมในแคมป์สน พโีน่ลาเตต้ ัง้อยู่บนเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ ์อยู่ห่างเพยีง 3 นาทจีากวดั

พระธาตผุาซ่อนแกว้ ถอืว่าเป็นรา้นกาแฟทีโ่ลเคช ัน่ดเียีย่ม จากววิมมุสูงสามารถมองเหน็วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ไดอ้ย่าง

ชดัเจน พลาดไมไ่ดส้าํหรบัท่านที่ชอบถ่ายภาพหรอืเลอืกมมุสวยๆ เซลฟีกนัเลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

16.15 น.   ออกเดนิทางสู่ Greenfield Farm & Bistro  

18.30 น. นาํท่าน ชม Greenfield Farm & Bistro  เป็นรา้นอาหารและฟารม์ผกัออรแ์กนิก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตขิอง

แปลงผกัและทุ่งนาทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คียง 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร Greenfield Farm & Bistro  

 หลงัอาหาร นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั   

 

 พกัที่โรงแรม เอส อาร ์เรซิเดนซ ์เพชรบูรณ์ หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง: 

(องัคารที่ 23 ก.พ. 64) 
เพชรบูรณ์ – ไร่กาํนันจุล - ทุ่งทานตะวนั จ. ลพบรุ ี- เข่ือนป่าสกัชลสทิธ์ิ – จ. สระบรุ ี- กรุงเทพฯ   

 

07.00 น. เชญิรบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

08.00 น.  เชค็เอาทจ์ากทีพ่กั ออกเดนิทางสู่ ไร่กาํนันจุล 

08.30 น. นาํท่านแวะเลอืกซื้อผลผลติทางการเกษตรคุณภาพดี ภายใตแ้บรนด ์ไร่กาํนันจุล กว่า 200 รายการมากมาย เช่น ปลาสม้

กาํนลัจุลอนัลอืชื่อ เป็นผลติภณัฑอ์ีกประเภทหน่ึงที่โดดเด่นและเป็นที่รูจ้กัไปท ัว่ประเทศ นอกจาก น้ียงัมีปลาแดดเดียว 

แหนมปลา ปลาแผ่นกรอบ กุนเชียงปลา ปลาสวรรค ์ปลาเสน้ ขา้วเกรียบปลารสชาติต่างๆ  ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากผลไม ้

เช่น เยลลีผ่ลไมน้านาชนิด นํา้ผลไมเ้ขม้ขน้หลายชนิด  อาหารสาํเร็จรูป นํา้พริกประเภทต่างๆ ใหเ้ลอืกสรรเป็นของฝากติด

มอืก่อนเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ไดอ้กีดว้ย  

09.00 น.  ออกเดนิทางสู่ ทุ่งทานตะวนั  จ. ลพบรุี 



 

11.15 น. นาํท่านชมความงามของดอกทานตะวนั ณ “ทุ่งทานตะวนั” ที่พรอ้มใจบานสวยสะพรัง่ท ัว่ทอ้งทุ่งในยามเชา้ เพิ่มความสด

ชื่นดว้ยสีเหลอืงของดอกทานตะวนัตดักบัสเีขยีวของกิ่งกา้นใบ ดูแลว้สบายตายิ่งนกั ในช่วงเดือนธนัวาคมของทุกปีถือว่า

เป็นเทศกาลชมทุ่งทานตะวนัของ จ.ลพบุรี เป็นที่กล่าวขานกนัว่าทุ่งทานตะวนัของลพบุรีน้ีมพีื้นที่ใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของ

เมอืงไทย เป็นอกีหน่ึงจดุเชค็อนิทีน่กัท่องเทีย่วไม่ควรพลาด อดไมไ่ดท้ีจ่ะกดชตัเตอรร์วัๆ กนัเลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

14.00 น.  นาํท่านนัง่รถรางรบัลม และชมความความสวยงาม รมิสนัเขือ่น “เข่ือนป่าสกัชลสทิธ์ิ” ซึง่สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ตามแนว

พระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เพื่อป้องกนัปญัหานํา้ท่วม ถอืไดว้่าเป็นเขือ่นดินกกัเก็บ

นํา้ทีย่าวที่สุดในประเทศไทยและเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวสาํคญัของ จ.ลพบุรี ซึ่งรถรางน้ีจะใชห้วัรถไถลากไปตามสนั

เขื่อนที่ผ่านจากเขต จงัหวดัลพบุรี  ไปจนถึง อาํเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี เพื่อนําท่านสกัการะ “พระพุทธรตันมณี

มหาบพติรชลสทิธ์ิมงคลชยั” หรอื “หลวงปู่ ใหญ่ป่าสกั” เพือ่ความเป็นสริมิงคลก่อนเดนิทางกลบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  

18.30 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

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



 

  อตัราค่าบรกิาร ม่วนซ่ืน เชียงคาน อสีานเหนือ 4 วนั 3 คืน 

(ราคาสาํหรบัเดินทาง 8 ท่านต่อ 1 รถตู)้ 

เดินทางวนัที่ 20-23 กมุภาพนัธ ์2564 ราคา (บาท/ท่าน) 

พกัหอ้งคู่  8,900.- 

พกัหอ้งเดี่ยว ชําระเพิม่ 2,500.- 

 

*** ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะเดินทางโดยเครื่องบนิแทนการนัง่รถ และร่วมรายการโดยเริ่มต ัง้แต่ขอนแก่น พรอ้ม

กนัในวนัที่สองของการเดินทาง โดยมีค่าใชจ้า่ยค่าต ัว๋เครื่องบนิเพิม่เตมิ เช่น :-  

 สายการบนิไทยสมายล ์เที่ยวบนิที่ WE040  เวลา 07:00 – 08:00 น. (ใชเ้วลาบนิ 1 ชัว่โมง)  

จะมีค่าต ัว๋เครื่องบนิ ราคาเริ่มตน้ต ัง้แต่  1,600 – 2,500 บาทต่อท่าน (ราคารวมน้ําหนักสมัภาระ 20 กโิลกรมั) 

ราคาที่แน่นอนข้ึนอยู่กบัการจองกบัทางสายการบนิ และสายการบนิเป็นผูก้าํหนดราคา  

 

 อตัราค่าบรกิารรวม: 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP นาํเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

 โรงแรมทีพ่กั 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) หรอืเทยีบเท่าตามที่ระบใุนรายการ  

 อาหารและเครื่องดื่ม ตามทีร่ะบใุนรายการ  

 รายการนาํเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ตามทีร่ะบใุนรายการ  

 มคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทาง คอยใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถ  

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม: 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิ กรุงเทพฯ – ขอนแก่น  โดยสายการบนิไทยสมายล(์ถา้ม)ี 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร ์เป็นตน้  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

 

 สิง่ที่ควรจดัเตรยีม เพือ่ความพรอ้ม และสะดวกในการเดินทาง 

 เสื้อผา้และรองเทา้ที่สวมใส่สบายๆ  

 ของใชส้่วนตวัทีจ่าํเป็น อาท ิ หมวกกนัแดด  แว่นตากนัแดด  กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

 ยาประจาํตวั 

 
 

 

 

 



 

 

 

เงือ่นไขการจองและสาํรองที่นัง่ 

1. เมือ่ทาํการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิ    

ของท่าน  

2. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร ์5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจองทวัร ์เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง ถอืว่าท่านไดท้าํการ

สาํรองทีน่ ัง่เสรจ็สมบูรณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอยีด   

3. ชาํระส่วนทีเ่หลอื 30 วนัทาํการ กรุณาชาํระก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนัหากท่านไมช่าํระภายในระยะเวลาที่บริษทักาํหนด  

ทางบรษิทัถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ยกเลกิการเดนิทาง และขอสงวนสทิธิ์ ไมส่ามารถคืนเงนิมดัจาํใหเท่านไดไ้มว่่ากรณีใดก็ตาม 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ต ัง้แต่  45-31 วนั   ทางบรษิทัฯ จะคืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมด    

2. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง  30-16 วนั         ทางบรษิทัฯ จะเก็บเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท   

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนั     ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมดทกุกรณี 

หมายเหต ุ:  

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร่้วมเดนิทางไมถ่งึตามทีก่าํหนดไว ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัขึ้นก่อนการเดินทาง หรือมกีารปรบัราคาค่านํา้มนั

และภาษนีํา้มนั 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ท ัง้น้ีโดยคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นสิ่งสาํคญั หรือเกิดเหตุ

สุดวิสยั จนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีหากเกิดความล่าชา้จากภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจราจล ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากสิ่งของที่มีค่าเกิดการสูญหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง ,            

เกดิการโจรกรรม, อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์     

ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

7. เมือ่ท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือชาํระค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไข 

และขอ้ตกลงของหมายเหตุท ัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

ขอ้แนะนําสาํหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 : 

1. ผูร่้วมเดนิทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2. ก่อนขึ้นรถทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไขแ้ละลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล ์

 

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



 

 

โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 

260 ถนนศรีจนัทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000  

เบอร์โทรศพัท ์: 043 220 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงัหวดัขอนแก่นเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีความเป็นมาอนัยาวนานท่ีมีพิพิธภณัฑ ์ วดัวาอาราม ศาลเจา้และแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากในแต่ละปี หอ้งพกั 320 หอ้งและหอ้งสวทีท่ีโรงแรมเจริญ
ธานี ขอนแก่นเป็นสถานท่ีท่ีสมบูรณ์แบบท่ีจะเลือกเป็นท่ีพกัเม่ือมาเยอืนดินแดนแห่งน้ี เม่ืออยูท่ี่โรงแรมผูเ้ขา้
พกัจะไดเ้พลิดเพลินกบัการออกก าลงักายในหอ้งออกก าลงักาย วา่ยน ้า ตรวจดูอีเมลท่ี์อินเตอร์เน็ตบาร์ เตน้ร า
จนเชา้ท่ี Zolid ดิสโกเ้ธค หรือร้องเพลงท่ี Showtime Karaoke ส าหรับอาหารค ่ากมี็อาหารจีนรสชาติตน้ต ารับ
ท่ีภตัตาคาร Tycoon นอกจากน้ีทางโรงแรมยงัมีบริการหอ้งจดัเล้ียงและศูนยติ์ดต่อธุรกิจ (business center) 
คุณสามารถจองหอ้งท่ีโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่นไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ยแบบฟอร์มจองหอ้งพกัออนไลนท่ี์
น่าเช่ือถือของเรา เพียงระบุวนัท่ีแลว้คลิกเพื่อด าเนินการ 

OUR FACILITIES AND SERVICE  

 แผนกตอ้นรบั 24 ช ัว่โมง  มนิิบาร ์

 เคร ือ่งท าน า้อุน่  โทรศพัท ์

 โทรทศันด์าวเทยีม / เคเบลิ  น า้ดืม่บรรจขุวด (ฟร)ี 

 ไดรเ์ป่าผม  Wi-Fi ทกุหอ้ง (ฟร)ี 

 เคร ือ่งชงกาแฟ / ชา  เคร ือ่งปรบัอากาศ 



 

 

บ้านระเบียงโขง 
299 / 4  ระหวา่ง ซอย 9-10 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จงัหวดัเลย  

เบอร์โทรศพัท ์: 087 952 5758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา้นระเบียงโขง มีการออกแบบและตกแต่งในสไตลบ์า้นไทยท่ีใชไ้มเ้ป็นวสัดุหลกั มีลกัษณะเป็นบา้น 2 ชั้น มี
ชานบา้นดา้นหนา้ท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ จุดเด่นท่ีนบัไดว้า่เป็นกิมมิกของท่ีพกัแห่งน้ีคือ มุมระเบียงริมโขง
ท่ีมีไวใ้หไ้ดน้ัง่รับลมชิลๆ ผูเ้ขา้พกัสามารถออกมาอ่านหนงัสือ หรือนัง่ชมวิวพระอาทิตยข้ึ์นยามเชา้และพระ
อาทิตยต์กยามเยน็ไดใ้นคราวเดียวเพราะท่ีพกัตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดีดา้นหนา้ติดถนนคนเดิน ดา้นหลงัติดริมแม่น ้าโขง 
เหมาะส าหรับใครท่ีชอบเสพความสุนทรียท่์านกลางธรรมชาติเป็นท่ีสุด 

OUR FACILITIES AND SERVICE  

 เคร ือ่งปรบัอากาศ  หอ้งน า้ในตวั 

 เคร ือ่งท าน า้อุน่  โทรศพัท ์

 โทรทศันด์าวเทยีม / เคเบลิ  น า้ดืม่บรรจขุวด (ฟร)ี 

 มนิิบาร ์  Wi-Fi 
 

 



 

 

ADD : 888/9 หมู่ 2 ถ.เพชรบุระ ตาํบลสะเดียง อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 

Tel: 089 898 8993, 056 743 999 

 

 

SR Residence Hotel ตั้งอยูใ่นจงัหวดัเพชรบูรณ์ โรงแรมแห่งน้ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี ลาน

ระเบียงกลางแจง้พร้อมสระว่ายน้ ห้องอาหารในสถานท่ี ห้องพกัปรับอากาศพร้อมห้องน ้ าส่วนตวั และ

ทิวทศันภู์เขา หอ้งพกัของ SR Residence Hotel มีระเบียง โทรทศันจ์อแบน โต๊ะท างาน และกาตม้น ้า บางหอ้ง

ยงัมีทิวทศันข์องสระวา่ยน ้า 

Our Facilities & Service 

 Free WiFi  
 ท่ีจอดรถ 
 ไดร์เป่าผม 
 ร้านคา้ 

 สระวา่ยน ้ากลางแจง้, 
 หอ้งอาหาร, บาร์ 
 ลิฟต ์
 บริการรูมเซอร์วสิ 

 

 




