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เดินทาง ธนัวาคม – มีนาคม 
 

 

 

 

เบ่ิงตะวนั รมิโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาคอ้ 

4 วนั 2 คืน 

ราคาเพียง 4,990 บาท 
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ  X X X 

วันที่ 2 บึงกาฬ - วัดป่าภทูอก - วัดป่าเมืองเหือง – หินสามวาฬ – สะดือแมน่ า้โขง - 

หนองคาย 

   

วันที่ 3 วัดโพธ์ิชยั – วัดผาตากเสื้อ –วัดป่าภกูอ้น –สกายวอลค์ของเชียงคาน –แกง่คดุคู ้

ถนนคนเดินเชียงคาน 

  X 

วันที่ 4 ตกับาตรขา้วเหนยีว – ภทูอก –ไร ่GB - ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ – พระธาตผุาซ่อนแกว้ 

- Pino Latte Café  

  X 

 

Day 

1 

 

กรงุเทพฯ 

- 

บึงกาฬ 
 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ 

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดั โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการ

ท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคดั

กรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ  

18.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศสู ่จงัหวดับึงกาฬ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

Day 

2 
 

 

บึงกาฬ 

- 

หนองคาย 



WTBKN-VN001 

วนัท่ี 2 บึงกาฬ - วดัป่าภทูอก - วดัป่าเมืองเหือง – หินสามวาฬ – สะดือแม่น ้าโขง - 

หนองคาย 

06.30 น. บริการอาหารเชา้ บนรถ  (ม้ือท่ี 1)  

07.00 น. อรณุสวัสดิ์ ณ จ.บึงกาฬ ใหท้่านท าธรุะสว่นตวั ลา้งหนา้ลา้งตา 

น าท่านเดินทางสู ่วดัป่าภทูอก เป็นท่ีตัง้ของวัดเจตยิาศรีวิหาร (วัดภทูอก) อยู่ในอาณาเขต

บา้นค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผูก้อ่ตัง้ ในภาษา

อีสานแปลว่า ภเูขาท่ีโดดเดีย่ว ภทูอก มี 2 ลกู คือภทูอกใหญ่และภทูอกนอ้ยสว่นท่ีนกัแสวง

บญุและ นกัท่องเท่ียวทัว่ไป สามารถชมไดคื้อ ภทูอกนอ้ย สว่นภทูอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยงั

ไมเ่ปิดใหน้กัท่องเท่ียวชม ซ่ึงเป็นจดุเร่ิมตน้การ เดินเทา้ขึน้ส ูย่อดภทูอก จดุเดน่ของภทูอกก็

คือ สะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชมทศันยีภาพรอบ ๆ ภทูอก ใชเ้พียงแรงงานคนสรา้งบนัได เวียน

ไปมา รอบภทูอก ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถึง 5 ปีเต็ม ตัง้แตช่ัน้ท่ี 3 เป็นตน้ไป

นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซ่ึงจะ ไดเ้ห็น มมุมองที่แตกตา่งไป

เร่ือยๆ บนัไดที่ทอดขึน้ส ูย่อดภทูอกนีเ้ปรียบเสมือนเสน้ทางธรรมท่ีนอ้มน า สตับรุษุ ใหพ้น้

โลกแห่งโลกียะ สูโ่ลกแห่ง โลกตุระหรือโลกแห่งการหลดุพน้ดว้ย ความเพียรพยายามและ

มุง่มัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม วดัป่าเมืองเหือง กราบสกัการะ พระพทุธนาคนมิิตต ์พระพทุธรปูที่เกิดจากการ

ท่ีพญานาคมาเขา้ฝันใหส้รา้ง และถวายใหเ้ป็นพระพทุธรปูของพญานาค เพื่อที่พญานาคจะ

ไดม้าสกัการะบชูา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี2) 

น าท่านเดินทางสู่ หินสามวาฬ ภสูิงห ์เป็นสถานท่ีไฮไลทท่ี์สดุแห่งนึงของจังหวัดนี้ จดุชมวิว

หินสามวาฬ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหินขนาดใหญ่ตดิหนา้ผาสงู แยกเป็น 3 กอ้น เมื่อมองดจูากมมุ

สงูในระยะไกล หินสามกอ้นนีจ้ะดคูลา้ยกบัฝูงครอบครัววาฬ ท่ีประกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ 

และลกูวาฬ ซ่ึงเรียกตามขนาดหินแต่ละกอ้น ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพความประทับใจตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ประตภูสูิงห์ ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีถ่ายรปูอันสวยงามบน

บริเวณหินนี้ หลังจากนั้นน าท่านชมหินหัวชา้งหินรปูทรงแปลกประหลาดคลา้ยหัวชา้ง 

จากนัน้แวะชมลานธรรมภสูิงห ์ถ่ายรปูอนัสวยงาม โดยเปลี่ยนรถเป็นรถกระบะของชาวบา้น

เพื่อขึน้ไปดา้นบน (คนัละ 10 คน)  

จากนัน้น าทกุท่าเดินทางสู่ สะดือแม่น ้าโขง แก่งอาฮง หรือจดุชม “สะดือแม่น า้โขง” ณ วัด

อาฮงศิลาวาส ต าบลหอค า เขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากตวัจังหวัด 21 กิโลเมตร ถือว่า

เป็นจดุท่ีแม่น า้โขงมีความลึกท่ีสดุไม่สามารถวัดความลึกได ้ กระแสน า้ไหลเชี่ยวมากในฤดนู า้

หลากและมีกระแสน า้ไหลวนเป็นรปูกรวยขนาดใหญ่จัง สังเกตไดจ้ากเมื่อมีวัสดหุรือซากไม้

ขนาดใหญ่ลอยมาเมื่อถึงบริเวณนี้ สิ่งของตา่งๆ จะหมนุวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงจะไหล
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ตอ่ไป ซ่ึงชาวบา้นเชื่อกนัว่าเป็น “สะดือแมน่ า้โขง” มีความกวา้งประมาณ 300 เมตร 

 จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัจงัหวดัหนองคาย 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี3) 

ท่ีพกั โรงแรม หรือเทียบเท่าจงัหวัดหนองคาย 

Day 
3 

 

 

 
 
 

หนองคาย 

- 

เชียงคาน 

วนัท่ี 3 วดัโพธ์ิชยั – วดัผาตากเสื้อ –วดัป่าภกูอ้น –สกายวอลค์ของเชียงคาน –แก่งคดุค ู ้

ถนนคนเดินเชียงคาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี 4) 

 น าท่านเดินทางตอ่ไปยงั วดัโพธ์ิชยั ตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวัดหนองคาย เป็นท่ี

ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพทุธรปูส าคญัคูเ่มืองหนองคาย  เป็นพระพทุธรปูขดัสมาธิ

ราบ ปางมารวิชยัหลอ่ดว้ยทองสีสกุ   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วดัผาตากเสื้อ ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอสงัคม จงัหวัดหนองคาย เป็น

วัดท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาสงู วดัแห่งนีไ้มไ่ดเ้ป็นแตส่ถานท่ีปฏิบตัธิรรมเท่านัน้ แตย่งัเป็นแหลง่

ท่องเท่ียวท่ีมีความงดงามตามธรรมชาต ิมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาชมความงามอย่างไมข่าด

สาย ภายในวัดมองเห็นวิวของแมน่ า้โขงที่สวยท่ีสดุแห่งหนึง่ โดยไดจ้ดัท า Skywalk ริมหนา้

ผาเป็นทางเดินกระจกใสรปูวงกลมส าหรบัชมวิว  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี5) 

บ่าย เดินทางสู ่อ.นายงู จ.อดุรธาน ีเพื่อน าท่านเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถ่ินสู่ วดัป่าภกูอ้น น าท่าน

สกัการะ พระบรมสารีริกธาต ุในพระเกศพระร่วงโรจนศ์รีบรูพา สกัการะ พระพทุธไสยาสน์

โลกนาถศาสดามหามนุี พระนอนที่ท าดว้ยหินอ่อนท่ีสวยงามจากประเทศอิตาลี   
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จากนัน้น าท่านเดินทางสูอ่. เชียงคาน ใหท้่านไดช้ม สกายวอลค์ของเชียงคาน ตัง้อยู่หนา้

พระใหญ่ภคูกงิว้ บริเวณปากแมน่ า้เหืองไหลมาบรรจบกบัแมน่ า้โขง(หากมีการเก็บคา่เขา้ชม 

นกัท่องเท่ียวตอ้งจ่ายเอง)  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่แก่งคดุค ู ้ซ่ึงอยู่บริเวณเชียงคาน เป็นท่ีเที่ยวตากอากาศของเมือง

เชียงคานเลยก็ว่าได ้โดยจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาชมวิวความสวยงามของธรรมชาตแิละ

บรรยากาศโรแมนตกิในยามเย็น ดว้ยวิวทิวทศันข์องแมน่ า้โขงที่กวา้งขวางไกลสดุลกูหลูกูตา 

ขนานไปสองฝัง่ทัง้ไทยและลาว ในชว่งเวลาที่น า้ลดจะเห็นเกาะแกง่ตา่งๆ ขึน้มา โดยจะเห็น ภ ู

ควายเงนิ ตัง้เดน่เป็นฉากหลงัอยู่ฝัง่ตรงขา้ม บริเวณใกลเ้คียงยงัมีรา้นขายของฝากมากมาย 

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผา้นวมเชียงคาน,มะพรา้ว

แกว้ ท่ีเป็น สินคา้ท่ีขึน้ชื่อของเชียงคาน 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน ซ่ึงเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น า้

โขงท่ีขึ้นชื่อว่าสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง ท่ีคงยังคงไวซ่ึ้งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใชช้ีวิตแบบ

เรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซ่ึงหาดยูากในปัจจบุัน ภาพบา้นเก่าๆท่ีเรียงราย

ตดิกนัอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดดูใจ ใหน้กัท่องเท่ียวหลายตอ่หลายรุ่นตา่งหลัง่ไหลเดินทางกนั

มาที่นี ่บา้นเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนาน

คู่กันไปไปกับถนนใหญ่ซ่ึงเป็นถนนสายหลัก เร่ิมตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยท่ี 1- 24  

แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝั่งบนกับฝัง่ล่างซ่ึงชื่อซอยเหมือนกัน ตลอดสองขา้งทางนัน้มีทั้ง

รา้นอาหาร รา้นขายของฝากมากมาย ท่านยังสามารถเก็บภาพท่ีระลึกริมฝั่งแม่น า้โขงอัน

สวยงามไดอี้กดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

ท่ีพกั โรงแรม บา้นพรมิมาลีณ หรือเทียบเท่า 
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Day 
4 

 

 

เชียงคาน,เขาคอ้ 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 4 ตกับาตรขา้วเหนียว – ภทูอก –ไร ่GB - ท ุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ – พระธาตผุาซ่อนแกว้ 

- Pino Latte Café  

 ตืน่รบัอรณุยามเชา้ท่ีสดใส ใหท้่านอิสระตกับาตรขา้วเหนียว เตมิบญุยามเชา้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี 6) 

 จากนัน้น าท่านขึน้รถสองแถวทอ้งถ่ินไปยงั ภทูอก เป็นท่ีตัง้ของสถานทีวนสญัญาณทีโอที 

และเป็นจดุชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแมน่ า้โขงไดโ้ดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัเขาคอ้ น าท่านชมไร ่GB และท ุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ ซ่ึงอยู่

บริเวณตดิกนั อิสระใหท้่านเดินชมทุ่งดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายสีสนัท่ีเรียงรายไลร่ะดบั

ลงไปตามไหลเ่ขา  

 จากนัน้น าท่านเท่ียว พระธาตผุาซ่อนแกว้ เท่ียวชมพระต าหนกัเขาคอ้โดยตัง้อยู่บนเขาย่า 

สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,100 เมตร พาทกุท่านนมสัการพระบรมสารีริกธาต ุน า  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี7) 

  จากนัน้เดินทางไปยงัคาเฟ่ยอดนยิมสดุชิล Pino Latte Café  คาเฟ่บรรยากาศสดุอลงัการใน 

เขาคอ้ รา้นกาแฟท่ีมีวิวทิวทัศนส์วยงามท่ีสดุในเขาคอ้ อิสระใหท้่านไดถ่้ายรปู และ ดื่มด า่กบั

วิวอนัสวยงามท่ีสามารถมองเห็นไปยงัวัดพระธาตผุาซ่อนแกว้ และทะเลหมอกที่สวยงาม 
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16.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบั 

23.00 น. เดินทางกลบัถึงท่ีหมาย โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

12 - 15 ก.พ. 64 4,999 บาท 

19 – 22 ก.พ. 64 4,999 บาท 

25 – 28 ก.พ. 64  4,999 บาท 

12 – 15 มี.ค. 64 4,999 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม 1,500 บาท 

เสรมิเตียง 1,000 บาท  

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้

ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. อาหารท่ีระบตุามรายกาย 

5. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ี

เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
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3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน เพื่อ

ใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงนิเต็มจ านวน 

** กรณีมีเหตุใหย้กเลิกทัวร์ โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง

(ถา้มี)อาทิเชน่ ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอ่ืนๆ 

***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปล่ียนแปลง 

โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่ อใหท้่านไดเ้ที่ ยวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนชข์องท่านเป็นหลัก*** 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บน

รถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
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