
 

 

 

 

PLVN01 โปรแกรม เซ่ินน ำกัน เพชรบรูณ ์เลย บึงกำฬ  3 วัน 2 คืน  พักเชียงคำน 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 

 

13-15,15-17,23-25ตุลาคม  

 

3,999 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 

 

16 

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

 

   

 

 

05.00 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ (05.00 น.)

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความใหท้กุทา่น ออกเดนิทางสูจั่งหวัดเพชรบรูณ ์

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5-6ชั่วโมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตาม นําทา่นเดนิทางสู ่เขาคอ้

เดนิทางสู ่ไร ่GBและทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ซ ึง่อยูบ่รเิวณตดิกัน อสิระใหท้า่นเดนิชมทุง่ดอกไม ้

เมอืงหนาว และนําทา่นเดนิทางสู ่ไฮเดรนเยยี คาเฟ่ ชมดอกไมช้มดอกไมต้ามฤดกูาลนําทา่น

เดนิทางสู ่พระธาตุผาซอ่นแกว้ หรอื  น้ีตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาในหมูบ่า้นทางแดง เขาคอ้ ทีเ่รยีกวา่ 

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

นําทา่นชม สกายวอลค์เชยีงคาน(เปิด-ปิดเป็นไปตามมาตราการของจังหวัด) และเดนิทางไปยงั

ถนนคนเดนิเชยีงคาน อยูบ่รเิวณถนนสายลา่ง ในตัวอําเภอเมอืงเชยีงคาน ซึง่เป็นถนนทีเ่ลยีบไป

กับแมน้ํ่าโขง หรอืทีเ่รยีกวา่ "ถนนชายโขง’ 

เย็น เพือ่ใหไ้ดอ้สิระอาหารเดนิทางเขา้ทีพ่กั:เชยีงคาน บตูกิ โฮเต็ล  หรอืระดับเทยีบเทา่กัน 

 

 

 
 

 

เชา้ นําทา่นรว่ม ตกับาตรขา้วเหนยีว เป็นเอกลักษณอ์กีอยา่งหนึง่ ของเมอืงเชยีงคาน ในยามเชา้ 
นักทอ่งเทีย่วจะมาน่ังรอใสบ่าตร ขา้วเหนียวนึง่รอ้นๆสัมผัสวถิชีวีติคนเชยีงคานที ่ ตลาดเชา้เชยีง
คาน รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่ 2) นําทา่นเดนิทางสู ่แกง่คุดคู ้ เป็นแกง่หนิขนาดใหญ่ขวางอยู่
กลางลําน้ําโขงจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ จ.หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3
ชั่วโมง)รับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ที3่)เดนิทางสู ่วดัผาตากเส ือ้ สงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
500เมตรซึง่วัดแหง่น้ีถอืวา่เป็นจดุชมววิของทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของ จ.หนองคาย ชม สกายวอลค์ 
(Sky Walk) จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาเดนิทางสู ่ วัดหนิหมากเป้ง 
กราบไหวร้ปูเหมอืนของหลวงปู่ เทสก ์ เทสรังสเีกจอิาจารยช์ือ่ดังของภาคอสีานและชมความงาม
ของวดัหนิหมากเป้งสกายวอลค์ (Sky Walk) มคีวามสงูยกขึน้เหนือแมน้ํ่าโขงจากนัน้เดนิทางสู ่
วดัโพธิช์ยั พระอารามหลวงชัน้ตรชีนดิสามญัสังกัดนกิายมหานกิายเดมิเรยีกกันวา่ วัดผผีวิ เป็น

พระอารามสําคัญของเวยีงจันทนม์าแตเ่ดมิ เป็นทีป่ระดษิฐาน หลวงพอ่พระใสนําทา่นชม วดัไทย 
โพนพสัิยตํานานเลา่ขานกันถงึเมอืงหลวงของพญานาคแหง่ถ้ําพญานาคหรอืถ้ําเมอืงบาดาลจําลอง 
โลกบาดาลใตแ้มน้ํ่าโขงนําทา่นเดนิทางสูจ่.บงึกาฬ(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
30 นาท)ี นําทา่นชม วดัอาฮงศลิาวาส เมือ่ใด ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าโขงบรเิวณแกง่อาฮง แอง่น้ํา
ขนาดใหญ่จากฝ่ังไทยถงึฝ่ังลาวทีม่คีวามยาวประมาณรอ้ยกวา่เมตรรับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่4) 

เย็น  เดนิทางเขา้ทีพ่กั: The One Hotel Bueng Kan หรอืระดับเทยีบเทา่กนั 

 

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

- วดัโพธิช์ยั หลวงพ่อพระใส -วดัไทยโพนพิสยั – วดัอาฮง -บึงกาฬ     อาหาร เชา้ /เท่ียง/เย็น 

                                                                                    

วนัแรก จดุนดัหมายป๊ัม Shell  แมค็โครแจง้วฒันะ-เขาคอ้ - ทุ่งกังหนัลม - ไร ่GB  -ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ -พระ

ธาตผุาซ่อนแกว้ - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน                อาหาร เที่ยง  



 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที5่ ) เดนิทางสู ่ภสูงิห ์ ทีน่ี่โดดเดน่ดว้ยภเูขาหนิทราย หนา้ผา ถ้ํา กลุม่หนิรปูทรงตา่งๆ และผนืป่าที่

อดุมสมบรูณ ์ ชม หนิสามวาฬ โดยมลัีกษณะเป็นภเูขาหนิทรงมนทอดตัวยาวเรยีงกัน 3 กอ้น และเดนิทางมุง่หนา้ ชม น า้ตกถ า้

พระ หรอื น้ําตกถ้ําพระภวัูว เป็นน้ําตกขนาดใหญ่ 3 ชัน้ นอกจากน้ียังมแีอง่น้ําขนาดใหญ่และรอ่งน้ําทีส่ามารเลน่เป็นสไลเดอรไ์ด ้

ทําใหเ้ลน่น้ํากันในลําธารกันไดอ้ยา่งสนุกสนานจากนัน้นําทา่นแวะซือ้ของฝากและสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทาง 

ตอ่กลับสูก่รงุเทพฯโดยสวัสด ิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
 กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไมม่ทีางบรษัิทขอปรับพกัแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่ับโรงแรมนัน้ๆ 
 ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่น

ขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วม
ประกันสขุภาพ ทา่นสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ  
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจําทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ 
หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
 
 
 

เงื่อนไขการจอง 

วนัท่ีสาม บึงกาฬ - ภสูิงห ์- หินสามวาฬ - น า้ตกถ า้พระ - รา้นของฝาก – กรุงเทพฯ         อาหาร เชา้  

 

หมายเหตุส าคญั  ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดั  ผูเ้ดนิทางตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  
ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนี (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) ‘นา่นปลอดภยั’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 

**อาจมกีารตรวจหาเชือ้ท ีป่ลายทาง (ขอ้มูลอพัเดท 14-09-64) 

 

 



 
 
 

 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 
 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่น  
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมือง 

จราจล ประทว้ง คําส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ

บรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 
 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ํามันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่า

โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้ง

คา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 สําหรับสถานที ่เปิด-ปิด เป็นไปตามมาตรการจังหวัด  


