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เดนิทาง มนีาคม-พฤษภาคม 2564 
 
 

เขาคอ้ l ไร ่B.N.Farm l วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ l Pino Latte l  

 สกายวอลค์เชยีงคาน l ถนนคนเดนิเชยีงคาน l  ตกับาตรขา้วเหนยีว l  

แกง่คุดคู ้l หนองคาย l วดัผาตากเสอื Sky Walk l  

วดัหนิหมากเป้ง Sky Walk l วดัโพธชิยั(หลวงพอ่พระใส) l  

วดัไทยโพนพสิยั l  วดัอาฮง l บงึกาฬ l ภสูงิห ์lหนิสามวาฬ   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ราคา ทา่นละ 3,990.- 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทยีง เย็น 
วนัท ี1 กรุงเทพฯ-เขาคอ้-ไร ่B.N.Farm-วัดพระธาตผุาซอ่นแกว้-Pino 

Latte- สกายวอลค์เชยีงคาน-ถนนคนเดนิเชยีงคาน   
 

   
วนัท ี2 ตักบาตรขา้วเหนียว-แกง่คดุคู-้หนองคาย-วัดผาตากเสอื Sky Walk- 

วัดหนิหมากเป้ง Sky Walk-วัดโพธชิยั(หลวงพอ่พระใส)-วัดไทย
โพนพสิยั-วัดอาฮง  
พักบงึกาฬ                                                                  

   

วนัท ี3 บงึกาฬ-ภสูงิห-์หนิสามวาฬ-กรุงเทพฯ    
 

 

Day 
1 

 

 

 
กรงุเทพ 

- 
เพชรบรูณ ์

 

 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ-เขาคอ้-ไร ่B.N.Farm-วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้-Pino 
Latte- สกายวอลค์เชยีงคาน-ถนนคนเดนิเชยีงคาน   

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว) 
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ เพอืความปลอดภัยในการทอ่งเทยีวและเป็นไปตามมาตรฐาน 
SHA เจา้หนา้ทีจะทําการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกคา้เพือคัดกรองก่อนขึนรถ บนรถจะมี
แอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร 

เชา้ ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบรูณ ์โดยรถตูป้รับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5-6ชวัโมง) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เขาคอ้  
 เดนิทางสู่ ไร ่B.N.FARM ชมทุง่ดอกไม(้ตามฤดูกาล)บนเนนิเขากวา้งใหญ ่อสิระสระถ่ายภาพ

และเลอืกซอืเครอืงดมืและของวา่งตามอัธยาศัย  
เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน (มอืท ี1) 
 นําท่านเดนิทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแกว้ตังอยูบ่รเิวณเนินเขาในหมู่บา้นทางแดง เขาคอ้ "ผา

ซ่อนแกว้" มาจากมภีูเขาสูงใหญ่ซอ้นกันเป็นทวิเขาเรียงรายโอบรอบบรเิวณศาลาปฏบิัตธิรรม 
และบนยอดเขา มีถําอยู่บนปลายยอดเขา โดยความเชือชาวบา้น พบเห็นลูกแกว้ลอยเหนือ
ฟากฟ้าและลับหายเขา้ไปในถําบนยอดผา โดยเชอืวา่เป็นพระบรมสารรีกิธาตเุสด็จถอืเป็นสถานที
มงคลและมคีวามศักดสิทิธ ิ 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่พโีน ่ลาเต ้รสีอรท์ แอนด ์คาเฟ่ รา้นกาแฟสดุชคิแหง่เมอืงเพชรบูรณ์ รา้น

ตกแตง่ไดท้นัสมยั สวยงามสไตลโ์มเดลิและลอฟท ์มมีมุระเบยีงทสีามารถชมววิแบบพาโนรามา่
ไดอ้ยา่งสวยงาม นอกจากนีมกีาแฟ เครอืงดมื ของทา่นเลน่ทรีสชาตอิรอ่ยใหช้วนลอง 

 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน จ.เลย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3ชวัโมง) 
 นําท่านชม สกายวอลค์เชยีงคาน แลนดม์ารค์แห่งเมอืงเลย สวยงามและความจากมุมสูง มี

ความสงูกวา่ระดับแมนํ่าโขง 80 เมตร หรอืเทา่กับตกึ 30 ชนั มทีางเดนิพนืกระจก 2 เมตร ความ
ยาว 80 เมตร มองเห็นแม่นําเหอืงทไีหลผ่านมาบรรจบแมนํ่าโขง ทกีนัพรมแดนไทย-ลาว และ
ขอพร พระใหญ่ภคูกงวิ พระพุทธรูปปางลลีาประทานพร สงูกว่า 19 เมตร ณ สกายวอล์คเชยีง
คาน 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มอืท ี2) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิเชยีงคาน ตังในตัวอําเภอเมอืงเชยีงคาน เป็นถนนทเีลยีบไปกับ

แมนํ่าโขง สมัผัสเสน่หบ์า้นเรอืนไมใ้นบรรยากาศเกา่ๆ อสิระเลอืกชมรา้นคา้ ของฝากของทรีะลกึ 
อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

 
ทพีกั ทพีกัเชยีงคาน (ระดบั 3 ดาว) 
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Day 
2 

 

 

เชยีงคาน 
หนองคาย 

บงึกาฬ 

 

วนัท ี2 
 

ตกับาตรขา้วเหนยีว- แกง่คดุคู ้-หนองคาย - วดัผาตากเสอื Sky 
Walk - วดัหนิหมากเป้งSky Walk - วดัโพธชิยั หลวงพอ่พระใส 
- วดัไทยโพนพสิยั - วดัอาฮง 

05.00 น. นําทา่นรว่ม ตกับาตรขา้วเหนยีว เอกลักษณ์ของเมอืงเชยีงคานในยามเชา้ รว่ม
ใสบ่าตรขา้วเหนยีวและสมัผัสวถิชีวีติเมอืงเชยีงคาน(ไมร่วมชดุใสบ่าตร อสิระชาํระ
เงนิ ณ ทตีกับาตร)  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มอืท ี3) 
 นําทา่นชม แกง่คดุคู ้ชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของแกง่คดุคู ้เลอืกซอืของฝาก

จากเชยีงคาน เชน่ มะพรา้วแกว้ ผา้หม่นวม ฯลฯ  
 จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่จ.หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3

ชวัโมง) 
เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั (มอืท ี4) 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัผาตากเสอื ไฮไลทข์องทีนีอีกอย่าง คือ Skywalk 

พนืกระจกทยีนืออกมาจากหนา้ผา ใหไ้ดเ้ดนิออกไปสมัผัสกับบรรยากาศบนกระจก
ใสแบบตนืเตน้ทมีองเห็นแมน่า้โขงกนัอยูเ่บอืงลา่งกนัระหวา่งประเทศไทยและลาว 

 
 เดนิทางสู ่วดัหนิหมากเป้ง กราบไหวร้ปูเหมอืนของ หลวงปู่ เทสก ์เทสรังส ี
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เกจอิาจารยช์อืดังของภาคอสีาน และชมความงามของ สกายวอลค์ มคีวามสงู
ยกขนึเหนอืแมนํ่าโขง มทีางเดนิพนืกระจก มองเห็นแมนํ่าโขง  

 จากนันเดนิทางสู ่วดัโพธชิยั พระอารามหลวงชนัตรชีนดิสามัญสงักดันกิาย
มหานกิาย เดมิเรยีกกันวา่ วัดผผีวิ สนันษิฐานวา่เป็นพระอารามสาํคัญของ
เวยีงจันทนม์าแตเ่ดมิ นําทา่นขอพร หลวงพอ่พระใส พระพทุธรปูสาํคัญคูเ่มอืง
หนองคายเป็นพระพทุธรปูขดัสมาธริาบ ปางมารวชิยัหลอ่ดว้ยทองสสีกุ 

 
 นําทา่นชม วดัไทย ชมรูปปันพญานาคนาคปรก 9 เศยีร “นาคชัยยัญ” ทตีังโดด

เดน่อยูร่มินําโขง ถําเมอืงบาดาลจําลอง รวมทังลานนาคารเบกิฟ้า ชมถําพญานาค 
หรอื ถําเมอืงบาดาลจําลอง โลกบาดาลใตแ้มนํ่าโขง  

 นําทา่นเดนิทางสู ่จ.บงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 30 
นาท)ี 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สะดอืแมน่าํโขง แกง่อาฮง หรอืจดุชม “สะดอืแมนํ่าโขง” ณ วัด
อาฮงศิลาวาส ตําบลหอคํา เขตอําเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากตัวจังหวัด 21 
กโิลเมตร ถือว่าเป็นจุดทีแม่นําโขงมีความลึกทีสุดไม่สามารถวัดความลึกได ้
กระแสนําไหลเชยีวมากในฤดูนําหลากและมกีระแสนําไหลวนเป็นรูปกรวยขนาด
ใหญ่จัง สังเกตไดจ้ากเมอืมีวัสดุหรือซากไมข้นาดใหญ่ลอยมาเมือถงึบริเวณน ี
สงิของตา่งๆ จะหมุนวนอยู่ประมาณ 30 นาท ีจงึจะไหลต่อไป ซงึชาวบา้นเชอืกัน
วา่เป็น “สะดอืแมนํ่าโขง” มคีวามกวา้งประมาณ 300 เมตร 

เย็น รับประทานอาหารเชา้ (มอืท ี5) 
ทพีกั ทพีกับงึกาฬ ระดบั 3 ดาว 
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Day 
3 

 

แ 

บงึกาฬ 
- 

กรงุเทพฯ 
 

 

วนัท ี3 บงึกาฬ-ภสูงิห-์หนิสามวาฬ-กรงุเทพฯ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มอืท ี6) 
 นําทา่นเดนิทางสู่ หนิสามวาฬ ภูสงิห ์เป็นสถานทไีฮไลทท์สีดุแหง่นงึของจังหวัดนี จุดชมววิหนิ

สามวาฬ ซงึมลีักษณะเป็นหนิขนาดใหญ่ตดิหนา้ผาสูง แยกเป็น 3 กอ้น เมอืมองดูจากมุมสูงใน
ระยะไกล หนิสามกอ้นนีจะดคูลา้ยกับฝงูครอบครัววาฬ ทปีระกอบดว้ยพ่อวาฬ แมว่าฬ และลกูวาฬ 
ซงึเรยีกตามขนาดหนิแตล่ะกอ้น ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพความประทบัใจตามอัธยาศัย จากนันนํา
ท่านเดนิทางสู่ประตูภูสงิห ์ซงึเป็นอกีสถานทถี่ายรูปอันสวยงามบนบรเิวณหนินี หลังจากนันนํา
ทา่นชมหนิหัวชา้งหนิรูปทรงแปลกประหลาดคลา้ยหวัชา้ง จากนันแวะชมลานธรรมภสูงิห ์ถ่ายรูป
อนัสวยงาม โดยเปลยีนรถเป็นรถกระบะของชาวบา้นเพอืขนึไปดา้นบน (คันละ 10 คน) 

 
เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั (มอืท ี7) 
บา่ย จากนันเดนิทางตอ่กลับสูก่รุงเทพฯโดยสวัสด ิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชวัโมง) 
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อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ (ไมม่รีาคาเด็ก) 
26-28 มนีาคม 64 3,990.- 
2-4 เมษายน 64 3,990.- 

9-11 เมษายน 64 3,990.- 
12-14 เมษายน 64 4,990.- 
13-15 เมษายน 64 4,990.- 
14-16 เมษายน 64 4,990.- 
16-18 เมษายน 64 3,990.- 
14-16 เมษายน 64 3,990.- 
16-18 เมษายน 64 3,990.- 
23-25 เมษายน 64 3,990.- 

30เมษายน-2พฤษภาคม 64 4,990.- 
1-3 พฤษภาคม 64 3,990.- 
2-4 พฤษภาคม 64 3,990.- 

พกัเดยีว เพมิ 1,500 บาท / ทา่น 
 
หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นทําการจอง 
2. กรุณาปฏบิัตรตามทเีจา้หนา้ทแีนะนํา เพอืเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทยีวปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพอืความปลอดภยัในการทอ่งเทยีว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วัน 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณี

ทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 8 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
5. กําหนดการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน โดยคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิ หรอืเลอืนการเดนิทาง ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวนทกํีาหนด 
 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์รีวม 
1. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทยีวตามรายการ  
2. คา่ทพัีก 2 คนื ตามรายการหรอืเทยีบเทา่ เนืองจากเป็นชว่งเทศกาลอาจจะปรับเปลยีนตามความ

เหมาะสม 
3. คา่อาหาร 5 มอืตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนียมสถานททีอ่งเทยีว (ถา้ม)ี ตามทรีะบใุนรายการทวัรเ์ฉพาะผูเ้ดนิทางสญัชาตไิทย 
5. คา่มคัคเุทศกนํ์าเทยีวตลอดการเดนิทาง 
6. พาหนะทอ้งถนิ(ถา้ม)ี ตามทรีะบใุนรายการทวัร ์
7. คนขับรถ ทคีอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
8. คา่ประกันอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่น

ละ 1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทเีกดิจากอบุตัเิหตุ วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท 
ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  
 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ไีมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอนืๆ ทนีอกเหนือรายการทัวร์ทรีะบุ อาท ิค่าอาหารและเครอืงดืม ค่ารักษาพยาบาล 
(ในกรณีทเีกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2. คา่ใชจ้า่ยทมีกีารเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว ทเีกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมเขา้สถานททีอ่งเทยีวเพมิเตมิ กรณีทเีป็นผูเ้ดนิทางสัญชาตอินื อาท ิค่าธรรมเนียมอทุยาน

แหง่ชาต ิ
4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท 
5. คา่ประกนัสขุภาพ คา่ประกนัชวีติสว่นตัว หรอืค่าประกนัภัยธรรมชาต ิ
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6. ชาวต่างชาต ิชําระเพมิทา่นละ 800 บาท 
 
การจองทวัรแ์ละสํารองทนีงั 

1. กรุณาแจง้ชอื-นามสกลุ, ทอียูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบแจง้หนีและใบรับเงนิ
ของทา่น  

2. ชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวนเพอืเป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดทํ้าการสํารองทนัีงเสร็จสมบรูณ์ โดยการ
โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3. กรุณาสง่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 
วัน เพอืใชส้ําหรับการทําเอกสารประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 
 
การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมอืทา่นตกลงชําระคา่ทัวรก์บัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงอืนไขและ
ขอ้ตกลงทงัหมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืค่าใชจ้า่ยทังหมด ในทกุกรณี 
 

ขอ้แนะนําสาํหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขนึ-ลงรถทกุครัง  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช ้

หอ้งนําบนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. กรุณากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปรนิแบบฟอรม์นใีหท้กุทา่น  เมอืทา่นกรอก

แลว้กรุณาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง-เครอืงดมื ระหวา่งทอียูบ่นรถ   
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