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PLVN01 โปรแกรม เซิ่นน ำกัน เพชรบรูณ ์เลย บึงกำฬ  3 วัน 2 คืน  พักเชียงคำน 1 คืน บึงกำฬ 1 คืน 

รำคำเดียว3,999 บำท เดินทำงเดอืน ตลุำคม-พฤศจิกำยน 2564 เดินทำงโดยรถตู ้VIP 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ป ี

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 

เดินทางคนเดียว เพิ่ม 
 

ที่นั่ง 

 

13-15,15-17,23-25ตุลาคม  

 

3,999 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 

 

16 

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

 

   

 

 

05.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ (05.00 น.)

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหทุ้กท่าน ออกเดนิทางสูจั่งหวัดเพชรบูรณ์ 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5-6ช่ัวโมง) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตาม น าท่านเดนิทางสู ่เขาคอ้

เดนิทางสู ่ไร ่GBและทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ซึง่อยู่บรเิวณตดิกัน อสิระใหท่้านเดนิชมทุ่งดอกไม ้

เมอืงหนาว และน าท่านเดนิทางสู ่ไฮเดรนเยยี คาเฟ่ ชมดอกไมช้มดอกไมต้ามฤดูกาลน าท่าน

เดนิทางสู ่พระธาตุผาซ่อนแกว้ หรอื  นี้ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาในหมู่บา้นทางแดง เขาคอ้ ทีเ่รยีกว่า 

"ผาซอ่นแกว้"รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1)  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน จ.เลย 

น าท่านชม สกายวอลค์เชยีงคาน(เปิด-ปิดเป็นไปตามมาตราการของจังหวัด) และเดนิทางไปยัง

ถนนคนเดนิเชยีงคาน อยู่บรเิวณถนนสายล่าง ในตัวอ าเภอเมอืงเชยีงคาน ซึง่เป็นถนนทีเ่ลยีบไป

กับแม่น ้าโขง หรอืทีเ่รยีกว่า "ถนนชายโขง’ 

เย็น เพือ่ใหไ้ดอ้สิระอาหารเดนิทางเขา้ทีพ่ัก:เชยีงคาน บูตกิ โฮเต็ล  หรอืระดับเทยีบเท่ากัน 

 

 

 
 

 

เชา้ น าท่านร่วม ตกับาตรขา้วเหนยีว เป็นเอกลกัษณ์อกีอย่างหนึง่ ของเมอืงเชยีงคาน ในยามเชา้ 

นักท่องเทีย่วจะมาน่ังรอใสบ่าตร ขา้วเหนียวนึง่รอ้นๆสัมผัสวถิชีวีติคนเชยีงคานที ่ ตลาดเชา้เชยีง
คาน รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่ 2) น าท่านเดนิทางสู ่แกง่คุดคู ้ เป็นแกง่หนิขนาดใหญ่ขวางอยู่
กลางล าน ้าโขงจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ จ.หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3

ช่ัวโมง)รับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ที3่)เดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 
500เมตรซึง่วัดแห่งนี้ถอืวา่เป็นจุดชมววิของทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของ จ.หนองคาย ชม สกายวอลค์ 
(Sky Walk) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาเดนิทางสู ่ วัดหนิหมากเป้ง 
กราบไหวรู้ปเหมอืนของหลวงปู่เทสก ์ เทสรังสเีกจอิาจารยช์ือ่ดังของภาคอสีานและชมความงาม

ของวดัหนิหมากเป้งสกายวอลค์ (Sky Walk) มคีวามสงูยกขึน้เหนือแม่น ้าโขงจากนัน้เดนิทางสู ่

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว- แก่งคดุคู ้-หนองคาย - วดัผาตากเสือ้ Sky Walk - วดัหินหมากเป้ง Sky Walk 

- วดัโพธ์ิชยั หลวงพ่อพระใส -วดัไทยโพนพิสยั – วดัอาฮง -บงึกาฬ     อาหาร เชา้ /เที่ยง/เย็น 

                                                                                    

วนัแรก จุดนดัหมายป๊ัม Shell  แม็คโครแจง้วฒันะ-เขาคอ้ - ทุ่งกังหนัลม - ไร่ GB  -ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ -พระ

ธาตผุาซ่อนแกว้ - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน                อาหาร เที่ยง  
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วดัโพธิช์ยั พระอารามหลวงชัน้ตรชีนดิสามัญสังกัดนกิายมหานกิายเดมิเรยีกกนัว่า วัดผผีวิ เป็นพระอารามส าคัญของเวยีงจันทน์
มาแต่เดมิ เป็นทีป่ระดษิฐาน หลวงพอ่พระใสน าท่านชม วดัไทย โพนพสัิยต านานเล่าขานกนัถงึเมอืงหลวงของพญานาคแห่ง
ถ ้าพญานาคหรอืถ ้าเมอืงบาดาลจ าลอง โลกบาดาลใตแ้มน่ ้าโขงน าท่านเดนิทางสูจ่.บงึกาฬ(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

3 ช่ัวโมง 30 นาท)ี น าท่านชม วดัอาฮงศลิาวาส เมือ่ใด ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขงบรเิวณแกง่อาฮง แอ่งน ้าขนาดใหญ่จากฝ่ังไทย
ถงึฝ่ังลาวทีม่คีวามยาวประมาณรอ้ยกว่าเมตรรับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่4) 

เย็น  เดนิทางเขา้ทีพ่ัก: The One Hotel Bueng Kan หรอืระดับเทยีบเท่ากัน 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที5่ ) เดนิทางสู ่ ภูสงิห ์ ทีน่ี่โดดเด่นดว้ยภูเขาหนิทราย หนา้ผา ถ ้า 

กลุ่มหนิรูปทรงต่างๆ และผนืป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ ชม หนิสามวาฬ โดยมลีักษณะเป็นภูเขาหนิทรง

มนทอดตัวยาวเรยีงกัน 3 กอ้น และเดนิทางมุ่งหนา้ ชม น า้ตกถ า้พระ หรอื น ้าตกถ ้าพระภูวัว 

เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ 3 ชัน้ นอกจากนี้ยังมแีอ่งน ้าขนาดใหญ่และร่องน ้าทีส่ามารเล่นเป็นสไล

เดอรไ์ดท้ าใหเ้ล่นน ้ากนัในล าธารกันไดอ้ยา่งสนุกสนานจากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝากและ

สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางตอ่กลับสูก่รุงเทพฯโดยสวัสด ิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 

ช่ัวโมง) 
 

 

 

 

 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• ค่าทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

• กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไม่มทีางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่ับโรงแรมนัน้ๆ 

• ชือ่โรงแรมทีพ่ัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่
ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวม
ประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 

• ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  
• ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์่วนที่เหลือก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่
ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

เงือ่นไขการจอง 

วนัที่สาม บึงกาฬ - ภูสิงห ์- หินสามวาฬ - น า้ตกถ า้พระ - รา้นของฝาก – กรุงเทพฯ         อาหาร เชา้  

 

หมายเหตุส าคญั  ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดั  ผูเ้ดนิทางตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  
ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนี (ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั) Sinovac  2 เข็ม  /Sinopharm 2 เข็ม/   Astrazeneca 1 เข็ม  /   Moderna 2 เข็ม /J&J 1 เข็ม 

/ Pfizer 2 เข็ม วคัซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั)          

 ตอ้งลงทะเบยีนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภยั’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 

**อาจมกีารตรวจหาเชือ้ทีป่ลายทาง (ขอ้มูลอพัเดท 14-09-64) 
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• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหตุ 

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ท่าน  
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง 
จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 
หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่า
โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง
ค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• ส าหรับสถานที ่เปิด-ปิด เป็นไปตามมาตรการจังหวัด  


