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DE-4204 : ทัวรภ์กูระดงึ เทีย่วภกูระดงึ จ.เลย 4 วัน 2 คนื (พักเต็นท)์ 

 

 

วนัที ่1 :: กรุงเทพฯ - เลย 

22.00 น. จดุนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 (คลกิดแูผนที)่ ออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่มุง่

หนา้สูอ่.ภูกระดงึ จ.เลย 

22.30 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี้ ทา่นจะตกทรปิ และไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

วนัที ่2 :: ผานกเคา้ - ซ าแฮก - ซ ากกกอก - ซ ากกไผ ่- ซ ากกโดน - ซ าแคร ่- หลงัแป - ศนูยบ์รกิารนกัทอ่งเทีย่วภู

กระดงึ - ลานพระพทุธเมตตา - ผาหมากดูก 

05.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเชา้ที ่ผานกเคา้ ท าภารกจิสว่นตวั เตรยีมจัดของขึน้ภ ูโดยแยกสว่นทีจ่ะแบกเอง และจา้งลกูหาบ
แบก(ลกูคา้จ่ายคา่ลกูหาบสว่นตวัเอง) 

06.30 น. ลงทะเบยีนเพือ่ขึน้ภูกระดงึ รับประทานอาหารเชา้ 

08.00 น. ออกเดนิทางขึน้สู ่ยอดภูกระดงึ ดว้ยระยะทาง 5.5 กม. ลกัษณะทางจะเป็นทางชนัสลบัทางราบ แตเ่ดนิสะดวก 

เห็นทางเดนิชดัเจน มรีา้นคา้ตลอดเสน้ทาง ตามซ าตา่งๆ เชน่ ซ าแฮก ซ ากกกอก ซ ากกไผ ่ซ ากกโดน ซ า

แคร ่อสิระในการรับประทานอาหารกลางวนั หวิเมือ่ไหร่ หาทานกนัตามใจชอบ จากนัน้เดนิทางกนัตอ่ ถงึ หลงั
แป สิน้สดุระยะความชนั เขา้สูท่ีร่าบบนภกูระดงึ พักผ่อนเอาแรง กอ่นเดนิเทา้ตอ่ไปอกี 3.8 กม. 

14.00 น. เขา้สูท่ีพั่ก พักผ่อนตามอธัยาศัย เดนิทางไปนมัสการ พระพทุธเมตตา ซึง่หา่งจากทีพั่กประมาณ 600 เมตร 

ใหเ้วลาถา่ยรูปกบัทุง่หญา้และทวิสนกนัตามอธัยาศัย 

เดนิทางไป ผาหมากดกู ชมพระอาทติยต์กดนิ ซึง่อยูห่า่งจากทีพั่กประมาณ 2.2 กม. 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น แบบจิม้จุม่หรอืหมกูะทะ 

หลงัอาหาร หากใครยังมแีรงก็ลอ้มวงสนทนากนัได ้แตห่ากใครจะเขา้นอนเลยก็ไมว่า่กนัครับ......ZZzz 

วนัที ่3 :: ผานกแอน่ - ลานวดัพระแกว้ - น า้ตกวงักวาง - น า้ตกเพ็ญพบใหม ่- น า้ตกโผนพบ - น า้ตกเพ็ญพบ - น า้ตกถ า้

ใหญ ่- น า้ตกธารสวรรค ์- สระอโนดาด - ผานานอ้ย - ผาเหยยีบเมฆ - ผาแดง - ผาหลม่สกั 

05.00 น. ชมพระอาทติยข์ึน้ที ่ผานกแอน่ ถา่ยภาพพระอาทติยข์ึน้ ทีส่วยงามมากๆ เดนิทางกลบั ศนูยบ์รกิาร
นกัทอ่งเทีย่ว ผา่น ลานวดัพระแกว้ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้หลงัอาหารเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม วนันีเ้ราจะตอ้งเดนิเทีย่วกนัทัง้วนั รวมระยะทางมากกวา่ 20 

กม. (อยา่ลมืเสือ้กนัหนาวกับไฟฉายนะครับ จ าเป็นมากๆ) 

09.00 น. เริม่ออกเดนิชมธรรมชาต ิโดยเราจะเดนิเป็นวงกลม เริม่ตน้ดว้ย น า้ตกวงักวาง น า้ตกเพ็ญพบใหม ่น า้ตกโผน

พบ น า้ตกเพ็ญพบ น า้ตกถ า้ใหญ ่น า้ตกธารสวรรค ์สระอโนดาด 

รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารกลอ่ง) 

มุง่หนา้สู ่ผาหลม่สกั โดยจะผ่านหนา้ผาตา่งๆ เชน่ ผานานอ้ย ผาเหยยีบเมฆ ผาแดง แลว้มารอชมพระอาทติย์

ตกดนิทีผ่าหลม่สกั สญัลักษณ์ของภกูระดงึ ทีว่า่กนัวา่ใครมาภกูระดงึแลว้มาไมถ่งึผาหลม่สกั ถอืวา่มาไมถ่งึภู
กระดงึ ถา่ยรูปกับมมุมหาชนของผาหลม่สกั ทีใ่ครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะมรีูปสกัรูปไวอ้วดเพือ่นๆ 

เราเลอืกชมพระอาทติยต์กดนิทีผ่าหลม่สกั เพราะถอืวา่เป็นไฮไลทข์องโปรแกรมนี ้และการเดนิเทา้กลบัจากผา

หลม่สกั ในชว่งเวลาค า่คนื ก็เป็นประสบการณ์ทีน่่าจดจ า แมม้ันจะทรมาน แตผ่มคดิวา่มันคุม้คา่พอทีเ่ราจะเลอืก

แบบนี ้แลว้คณุจะรูว้า่ ความภมูใิจและสมบรูณ์แบบของการทอ่งเทีย่วภกูระดงึคอือะไร 
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18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ผาหลม่สกั หลงัอาหาร ก็เตรยีมความพรอ้มเดนิฝ่าความมดืและเหน็บหนาว เพือ่กลับสูท่ี่
พักดว้ยระยะทางกวา่ 9 กม. กลบัถงึทีพั่กก็แยกยา้ยกับตามอัธยาศยั ราตรสีวสัดิ ์... ZZzz 

วนัที ่4 :: ภูกระดงึ - กรุงเทพฯ 

07.00 น. วนันีต้ ืน่สายไดน้ดิหน่อย ท าภารกจิสว่นตวั เก็บขา้วของใหเ้รยีบรอ้ย  รับประทานอาหารเชา้ 

08.00 น. เริม่ออกเดนิทาง เพือ่ลงจากภ ูโดยเดนิตามเสน้ทางเดมิ ลงมาถงึก็พักผอ่นใหห้ายเหนือ่ย รอรับของจากลกูหาบ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั บรเิวณตนีภู ใหเ้วลาทา่นท าภารกจิสว่นตัว เตรยีมตวัเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

14.00 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยแวะใหท้า่นซือ้ของฝาก  

รับประทานอาหารเย็น แถวชยัภมู ิ

22.00 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ ถงึกรุงเทพฯ ประมาณต ี2 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ผูใ้หญ ่ *พกัเต็นทค์ู ่        3,900   บาท*ราคาปกต ิ

ผูใ้หญ ่ *พกัเต็นทค์ู ่        ลด 300 บาท*ราคาสมาชกิ DE 

เด็ก *ต า่กวา่ 11 ปี        ลด 500 บาท*พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่ *พกัเดีย่ว        เพิม่ 500 บาท*ราคาปกต ิ
 

รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่ รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่พรอ้มน ้ามันและคนขบั 

2. คา่ทีพั่ก 2 คนื (เต็นท ์พรอ้มเครือ่งนอน หลงัละ 2-3 ทา่น) 

*กรณีพักบา้น มเีครือ่งนอน, เครือ่งท าน ้าอุน่ ราคาทา่นละ 4,800 บาท (หลังละ 3-4 ทา่น) 

3. คา่อาหาร 8 มือ้ 

4. คา่ธรรมเนยีมสถานทีต่า่งๆ 

5. คา่ยานพาหนะทอ้งถิน่ 

6. คา่สต๊าฟน าเทีย่วและคอยดแูลตลอดการเดนิทาง 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนั ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ของบรษัิทประกนัชวีติ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ลกูหาบสว่นตัว (กโิลกรัมละ 30 บาท) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

4. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

เง ือ่นไขการจอง 

การจองและส ารองทีน่ ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ า ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ทา่นละ 2,000 บาท หรอื 50% ของราคาเต็ม 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
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3. หากจองกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนั ถอืวา่สละสทิธิ ์และไม่สามารถเรยีกเงนิมัดจ าคนืได ้

การช าระคา่บรกิาร 

ช าระเงนิโดยโอนเขา้บัญช ี

ธนาคาร 

กสกิรไทย 

สาขา 

ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 

ชือ่บญัช ี

ดบัเบิล้ เอ็นจอย 

หมายเลขบญัช ี

785-2-03294-9 

ประเภทบญัช ี

ออมทรัพย ์

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. ทางบรษัิทจะถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ หากทา่นไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอืสถานที ่ที่

ก าหนดไวใ้นโปรแกรม หรอืไม่ใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ พรอ้มคณะทัวร ์ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารในสว่นนัน้คนืได ้

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ ดว้ยเหตสุดุวสิยั เชน่ ภัยทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิการจราจร 

และอบุตัเิหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้รวมถงึเหตกุารณ์ทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ และเหตกุารณ์อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอสงวนสทิธิ ์ยดึเงนิมัดจ า ในทกุกรณี 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนั คนืเงนิ 20% ของราคาทวัร ์ในทกุกรณี (โอนเงนิคา่ทัวรม์าเต็มจ านวนแลว้) 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนั ขอสงวนสทิธิ ์ยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด ในทกุกรณี 

* การเลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

 

Double Enjoy ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 30 ทา่น 

2. รถตู ้10 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 8 ทา่น 

3. รถตู ้13 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 10 ทา่น 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

ลกัษณะทรปิ 

อทุยานแหง่ชาตภิกูระดงึ บทเริม่ตน้ของการเดนิป่า ทีใ่ครๆ ก็ใฝ่ฝัน วา่ครัง้หนึง่ในชวีติ ขอพชิติภกูระดงึใหไ้ด ้เหมาะส าหรับทกุทา่น

ทีม่ใีจรักการทอ่งเทีย่ว 

 

สิง่ทีค่วรน าไปดว้ย 

- รองเทา้ผา้ใบ หรอืรองเทา้รัดสน้ก็ได ้แตด่อกยางหนาและลกึๆ ส าหรับกนัลืน่ 

- รองเทา้สวมสบาย (ใสเ่ดนิรอบๆแคม้ป์) 

- หมวก, ถงุมอืกนัหนาว, เสือ้กันหนาว, ร่มกนัแดด/ฝน  

- ถงุกนัทาก 

- ไฟฉาย (จ าเป็นมาก เพราะเดนิกลบัจากผาหลม่สกั ชว่งทีม่ดืแลว้ และส าหรับไปหอ้งน ้าตอนกลางคนื) 

- ของใชส้ว่นตัว 
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Mobile: 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572 

   Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

 

ทะเบียนเลขท่ี   0125554005216    เลขทะเบียนการท่องเท่ียว  11/05307 

- ยาประจ าตวั 

- กลอ้งถา่ยรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doubleenjoy.com/

