
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 21988 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
PLVN01 โปรแกรม เซ่ินน ำกนั เพชรบรูณ ์เลย บึงกำฬ  3 วัน 2 คืน  พกัเชียงคำน 1 คืน บึงกำฬ 1 คืน 

รำคำเดียว3,999 บำท เดินทำงเดือน ตลุำคม-พฤศจิกำยน 2564 เดินทำงโดยรถตู ้VIP 

 
วันเดินทาง 

 
ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 

เดินทางคนเดียว เพิ่ม 
 

ที่นั่ง 

 

13-15,15-17,23-25ตลุาคม  

 

3,999 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 

 

16 

5-7,19-21พฤศจกิายน 64  3,999 1,500 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ปัม๊ Shell แมค็โคร แจ้งวฒันะ (05.00 น.)เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความให้ทุกท่าน ออกเดินทางสู่จังหวัด
เพชรบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบน
รถตาม นําท่านเดินทางสู่ เขาค้อเดินทางสู่ ไร ่GBและทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ ซึ่งอยู่
บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาว และนําท่านเดินทางสู่ 
ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ ชมดอกไม้ชมดอกไม้ตามฤดูกาลนําท่านเดินทางสู่ พระธาตุ
ผาซอ่นแก้ว หรือ  นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ที่เรียกว่า 
"ผาซ่อนแก้ว"รับประทาน
อาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)  

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย นําท่านชม 
สกายวอลค์เชียงคาน(เปิด-ปิดเป็นไปตามมาตราการของ
จังหวัด) และเดินทางไปยังถนนคนเดนิเชียงคาน อยู่บริเวณ
ถนนสายล่าง ในตัวอําเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลียบ
ไปกับแม่น้ําโขง หรือที่เรียกว่า "ถนนชายโขง’ 

เย็น เพื่อให้ได้อิสระอาหารเดินทางเข้าที่พัก:เชียงคาน บูติก โฮเต็ล  หรือระดับเทียบเท่ากัน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เช้า นําท่านร่วม ตักบาตรขา้วเหนยีว เป็นเอกลักษณ์อีก

อย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยว
จะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆสัมผัสวิถีชีวิต
คนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน รับประทานอาหาร
เช้า (มื้อที่ 2) นําท่านเดินทางสู่ แก่งคดุคู้ เป็นแก่งหิน
ขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลําน้ําโขงจากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ จ.หนองคาย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3ชั่วโมง)รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่3)
เดินทางสู่ วัดผาตากเสือ้ สงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 500เมตรซึ่งวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวของที่สวย

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว- แก่งคุดคู้ -หนองคาย - วัดผาตากเส้ือ Sky Walk - วัดหิน
หมากเป้ง Sky Walk - วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส -วัดไทยโพนพิสัย – วัดอาฮง 
-บึงกาฬ     อาหาร เช้า /เที่ยง/เย็น 

วันแรก จุดนัดหมายปั๊ม Shell  แม็คโครแจ้งวฒันะ-เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB  -ไฮเดรน
เยีย คาเฟ่ -พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน               
 อาหาร เที่ยง  



ที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบพา
โนรามาเดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง กราบไหว้รูปเหมือนของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาค
อีสานและชมความงามของวัดหนิหมากเป้งสกายวอล์ค (Sky Walk) มีความสูงยกขึ้นเหนือแม่น้ําโขงจากนั้น

เดินทางสู่ วดัโพธิช์ยั พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัด
นิกายมหานิกายเดิมเรียกกันว่า วัดผีผิว เป็นพระอารามสําคัญ
ของเวียงจันทน์มาแต่เดิม เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพอ่พระใสนํา
ท่านชม วัดไทย โพนพิสยัตํานานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของ
พญานาคแห่งถ้ําพญานาคหรือถ้ําเมืองบาดาลจําลอง โลก
บาดาลใต้แม่น้ําโขงนําท่านเดินทางสู่จ.บึงกาฬ(ใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) นําท่านชม วดัอาฮงศลิาวาส 
เมื่อใด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ําขนาดใหญ่

จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) 

เย็น  เดินทางเข้าที่พัก: The One Hotel Bueng Kan หรือระดับเทียบเท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่5 ) เดินทางสู่ ภสูงิห์ ทีน่ี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ํา กลุ่ม
หินรูปทรงตา่งๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชม หนิสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมน
ทอดตัวยาวเรียงกัน 3 กอ้น และเดินทางมุ่งหน้า ชม น้าํตกถ้าํพระ หรอื น้ําตกถ้ําพระภูวัว เป็น
น้ําตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น นอกจากนี้ยังมแีอ่งน้าํขนาดใหญ่และร่องน้ําที่สามารเล่นเป็นสไลเดอร์ได้
ทําให้เล่นน้ํากันในลําธารกันได้อย่างสนุกสนานจากนั้นนําท่านแวะซือ้ของฝากและสินค้าพื้นเมอืง
ตามอธัยาศัย จากนั้นเดินทางตอ่กลับสูก่รงุเทพฯโดยสวัสด ิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดแูลปอ้งกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

 

 

วันที่สาม บึงกาฬ - ภูสิงห์ - หินสามวาฬ - น้ําตกถ้ําพระ - ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ        
 อาหาร เช้า  

หมายเหตุสําคัญ  ผู้เดินทางเข้าจังหวัด  ผู้เดินทางตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวคัซีน (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) Sinovac  2 เข็ม  /Sinopharm 2 เข็ม/   Astrazeneca 1 เข็ม  
/   Moderna 2 เข็ม /J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 เข็ม วัคซนีไขว้/อื่นๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)          
 ต้องลงทะเบียนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภัย’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 
**อาจมีการตรวจหาเชือ้ทีป่ลายทาง (ข้อมูลอัพเดท 14-09-64) 



 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโควิด-19  
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 

อัตราบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
 กรณีห้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบริษัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 กรณีห้องพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกนอนขึ้นอยู่กับโรงแรมนั้นๆ 
 ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสําหรับนักท่องเที่ยวไทย 
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัททําไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
 ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม  
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ชําระเงินค่า
มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิก
การเดินทาง)   
 
 
 
 

เงือ่นไขการจอง 



เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ 
 กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ํา 8 ท่าน  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 
 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้น 
 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ํามันที่ไม่

คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ 
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 สําหรับสถานที่ เปิด-ปิด เป็นไปตามมาตรการจังหวัด 

 

 

 

 

 

 



 


