
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
เช้า กลาววัน ค ่า 

1 
พร้อมกัน ท่ี จุดนัดหมาย  ป๊ัม  Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ  – เขาค้อ  –                      
ไร่ B.N.Farm – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – Pino Latte คาเฟ่ – สกายวอล์
คเชียงคาน (สกายวอลค์ภูคกง้ิว) – ถนนคนเดินเชียงคาน   

 ✓ ✓ 
ที่พกัเชียงคาน 
ระดับ 3 ดาว 

2 
ตกับาตรขา้วเหนียว – แก่งคุดคู ้– หนองคาย – วดัผาตากเส้ือ Sky Walk –  
วดัหินหมากเป้ง Sky Walk – วดัโพธ์ิชัย หลวงพ่อพระใส – วดัไทยโพน
พิสัย – วดัอาฮง 

✓ ✓ ✓ 
ที่พกับึงกาฬ 
ระดับ 3 ดาว 

3 บึงกาฬ – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ – น ้าตกถ ้าพระ – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ ✓ ✓  - 

เดินทางช่วง เดือนกมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2564 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
3,999.- 

WONDERFUL THAILAND 
เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ 3 วนั 2 คืน 

สุดคูลเขาค้อ สโลว์ไลฟ์เชียงคาน อลงัการ! บึงกาฬ” 
สุดสวย 3 สกายวอล์คแห่งอสีาน 



 

 

วันแรก       พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เขาค้อ – ไร่ B.N.Farm – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – Pino Latte 
คาเฟ่ – สกายวอล์คเชียงคาน (สกายวอล์คภูคกงิว้) – ถนนคนเดินเชียงคาน   

05.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความให้ทุกท่าน 
มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์  

 น าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง) อิสระให้ทุกท่านพกัผ่อนบนรถตาม   
น าท่านเดินทางสู่ เขาค้อ เป็นช่ือเรียกรวมบริเวณเทือกเขานอ้ยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีจุดท่องเท่ียวหลายแห่งและ
พร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งท่ีพกั ร้านอาหาร คาเฟ่วิวสวยๆมากมาย แวะชม ไร่ B.N.FARM มีทุ่ง
ดอกไม้ (ตามฤดูกาล) ท่ีสวยบนเนินเขากวา้งใหญ่ ไร่ บี.เอ็น. แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 โซนให้เท่ียวคือโซน The Front by 
B.N.Farm เป็นบริเวณทุ่งดอกไมบ้นพื้นท่ีกวา้งประมาณ 15 ไร่กว่าและอีกโซนคือโซน B.N.Farm ท่ีทางเขา้เป็นอุโมงค์
ตน้ไผ ่มีสวนผลไมแ้ละพนัธ์ุไมต่้างๆมากมาย และมีร้านคา้จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป นอกจากน้ี
ยงัมีร้านกาแฟ ช่ือร้าน The Front by B.N.Farm บริการชา กาแฟเคร่ืองด่ืมขนม สามารถนัง่ชิวๆชมวิวสวยๆได ้มีสนาม
หญา้กวา้งๆไวใ้หเ้ดินเล่น ถ่ายรูปไดอิ้สระตามอธัยาศยั 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้ งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ท่ีเรียกว่า "ผาซ่อนแก้ว" 

เน่ืองจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกนัเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบติัธรรม และบนยอดเขา มีถ ้าอยู่บนปลาย
ยอดเขา มีชาวบา้นทางแดงหลายคน ไดเ้ห็นลูกแกว้ลอยเหนือฟากฟ้า และลบัหายเขา้ไปในถ ้าบนยอดผา ชาวบา้นเช่ือวา่
เป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานท่ีมงคล มีความศกัด์ิสิทธ์ิและเรียกตามๆ กนัว่า ผาซ่อนแกว้ 
วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้น้ีเป็นสถานปฏิบติัธรรมแก่พระสงฆ ์และพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ให้ไดม้าพกักายพกัใจในท่ีซ่ึง
รายลอ้มไปดว้ยหุบเขาท่ีแสนสงบเงียบในอากาศเยน็สบาย นอกจากยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกแห่ง เพราะ
รอบๆ วดัตวัประดบัประดาดว้ยกระจกหลากสีสัน ไปจนกระทัง่ถึงเจดีย ์ท าใหค้วามสวยงามของท่ีน่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว
มาเยีย่มเยยีนอยา่งไม่ขาดสาย  



 

 

  
 
 น าท่านเดินทางสู่ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ร้านตกแต่งไดท้นัสมยั สวยงาม

สไตลโ์มเดิลและลอฟท ์มีมุมระเบียงท่ีสามารถชมวิวแบบพาโนราม่าไดอ้ยา่งสวยงาม นอกจากน้ีมีกาแฟ เคร่ืองด่ืม ของ
ท่านเล่นท่ีรสชาติอร่อยใหช้วนลอง 

 
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3ชัว่โมง) น าท่านชม สกายวอล์

คเชียงคาน (สกายวอลค์ภูคกง้ิว) แลนดม์าร์คแห่งใหม่เมืองเลย ใหท่้านไดท่้องเท่ียวสัมผสัความสวยงามและความเสียว
จากมุมสูง มีความสูงกว่าระดบัแม่น ้ าโขง 80 เมตร หรือเท่ากบัตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 
เมตร มองเห็นแม่น ้าเหืองท่ีไหลผ่านมาบรรจบแม่น ้าโขง ท่ีกั้นพรมแดนไทย-ลาว และให้ท่านไดก้ราบไหวข้อพรจาก
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พระใหญ่ภูคกง้ิว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกลบ้ริเวณสกายวอล์คเชียง
คาน  



 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดินเล่น ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตวัอ าเภอเมืองเชียงคาน ซ่ึงเป็นถนนท่ีเลียบไปกับ

แม่น ้าโขง หรือท่ีเรียกวา่ "ถนนชายโขง" ถนนเส้นน้ีมีเสน่ห์ท่ีบา้นเรือนไมใ้นบรรยากาศเก่าๆท่ีเป็นเสน่ห์ดึงดูดผูค้นให้
มาเยอืน ปัจจุบนัจดัใหมี้การปิดถนนท าเป็นถนนคนเดินเชียงคาน ในเยน็วนัศุกร์ และวนัเสาร์ ตั้งแต่หนา้วดัท่าครก(เชียง
คานซอย20) เร่ือยไปจนถึงวดัศรีคุนเมือง(เชียงคานซอย6) ส่วนวนัอ่ืนๆนั้นไม่ไดปิ้ดถนนอย่างเป็นทางการรถสามารถ
ว่ิงได ้แต่จะเป็นการว่ิงรถแบบ one way และร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ส่วนใหญ่เปิดให้บริการกนัตามปกติ บนถนน
คนเดินเชียงคาน จะเต็มไปดว้ย ท่ีพกั รีสอร์ท โฮมสเตย ์จ านวนมากตลอดแนวถนน มีร้านอาหาร และร้านกาแฟน่ารัก
หลายร้านเปิดใหบ้ริการ อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัเชียงคาน ระดับ 3 ดาว 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – หนองคาย – วัดผาตากเส้ือ Sky Walk –  วัดหินหมากเป้ง Sky Walk – วัดโพธิ์ชัย 

หลวงพ่อพระใส – วัดไทยโพนพสัิย – วัดอาฮง   
06.00 น. น าท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึง ของเมืองเชียงคาน ในยามเชา้ นกัท่องเท่ียวจะมานัง่รอใส่

บาตร ขา้วเหนียวน่ึงร้อนๆ เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมายาวนานของวิถีชีวิตท่ีสงบ เรียบง่าย (ไม่รวมชุดใส่บาตร อิสระ
ซ้ือหน้างาน) อิสระใหท้่านเดิน สัมผสัวิถีชีวิตคนเชียงคานท่ี ตลาดเช้าเชียงคาน 

 



 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยูก่ลางล าน ้าโขง ตวัแก่งกวา้งใหญ่เกือบจรด สองฝ่ังแม่น ้าโขง 

มีกระแสน ้าไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งทะเลไทย ซ่ึงกระแสน ้าเช่ียวกราก เวลาท่ีเหมาะ ท่ีจะมาชมแห่งคุดคู ้
ท่ีสุด คือ เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นเวลาท่ีน ้าแหง้ สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชดัเจนบริเวณแก่ง 
มีร้านอาหารและร้านจ าหน่ายสินคา้เส้ือผา้ มากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย เดินทางสู่ วัดผาตากเส้ือ สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 500 เมตร ซ่ึงวดัแห่งน้ีถือวา่เป็นจุดชมวิวของท่ี สวย ท่ี สุดแห่ง

หน่ึงของ จ.หนองคาย ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพแบบพาโนรามาของเมือง
หนองคาย สามารถมองเห็นแม่น ้าโขงยาวเป้นสายเห็นเมืองสังขท์อง และแขวงก าแพงนครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศ
ลาว เดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง กราบไหวรู้ปเหมือนของ หลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี เกจิอาจารยช่ื์อดงัของภาคอีสาน และ
ชมความงามของ สกายวอล์ค (Sky Walk) มีความสูงยกขึ้นเหนือแม่น ้ าโขง มีทางเดินพื้นกระจก มองเห็นแม่น ้ าโขง 
อย่างงดงามซ่ึงทางวดัไดจ้ดัเจา้หน้าท่ีมาคอยดูแลนกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไปเพื่อความปลอดภยัและเน่ืองจากวดั
หินหมากเป้ง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมาก จึงขอความร่วมมือ
นักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาท่ีวดัให้ส ารวมกิริยา วาจา อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่เป็นการรบกวนทั้งพระและผูม้าปฏิบัติ
ธรรม 

 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามญัสังกดันิกายมหานิกาย เดิมเรียกกนัวา่ วดัผีผิว ไม่ปรากฎ
หลกัฐานเม่ือแรกสร้าง แต่สันนิษฐานว่าเป็นพระอารามส าคญัของเวียงจนัทน์มาแต่เดิม เป็นท่ีประดิษฐาน หลวงพ่อ
พระใส พระพุทธรูปส าคญัคู่เมืองหนองคายเป็นพระพุทธรูปขดัสมาธิราบ ปางมารวิชยัหล่อดว้ยทองสีสุก  น าท่านชม 
วัดไทย ต านานเล่าขานกนัถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่ง ถ ้าพญานาค หรือ ถ ้าเมืองบาดาลจ าลอง โลกบาดาลใตแ้ม่น ้ า
โขง เช่ือกนัว่า อยู่ท่ีริมแม่น ้ าโขงหน้าวดัไทยและเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคท่ีไดรั้บความนิยมท่ีสุดของ จ.หนองคาย 
และยงัมี รูปป้ันพญานาคนาคปรก 9 เศียร “นาคชยัยญั” และถ ้าเมืองบาดาลจ าลอง ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีท่ี อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคาย ครบรอบการก่อตั้งเมืองครบ 100 ปี ในคืนหน่ึง เจา้อาวาสวดัไทยไดนิ้มิตว่า มีหญิงชาย ร่างกายสีด ามา
นิมนตใ์ห้สร้างสัญลกัษณ์ประจ าเมืองบาดาล หรือเมืองพญานาคไวเ้มืองมนุษย ์ณ บริเวณวดัไทย ท่านเจา้อาวาสจึงด าริ
สร้างส่ิงแทนโลกบาดาล สร้างถ ้าเมืองบาดาลจ าลอง ภายในมีถ ้าจ าลอง 7 ห้อง แต่ละห้องแสดงถึงเร่ืองราวของเมือง 
นอกจากน้ี บริเวณริมฝ่ังโขงหน้าวดัไทย เป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคท่ีไดรั้บความนิยมท่ีสุดของ จ.หนองคาย ซ่ึงในวนั
ออกพรรษา 15 ค ่าเดือน 11 ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ต านานแห่งพญานาค  

 
 

 น าท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) น าท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส เป็น
วดัเก่าแก่ท่ีไม่ปรากฎหลกัฐานวา่สร้างเม่ือใด ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน ้าขนาดใหญ่จากฝ่ังไทยถึงฝ่ัง
ลาวท่ีมีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร พื้นท่ีติดกับแม่น ้ าโขงเป็นแนวโคง้ยาวประกอบกับมีเร่ืองเล่าสืบต่อกันมา
เก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองพญานาค มีความเช่ือกนัวา่บริเวณหนา้วดั คือ จุดท่ีลึกท่ีสุดของแม่น ้าโขงซ่ึงมีความลึก 200 เมตร 
บริเวณน้ีจะมีน ้าจะไหลเช่ียววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมีพวกเศษไม ้ใบไมห้รือวตัถุเลก็ๆ ติดอยูจ่ะถูกกระแสน ้าหมุน
วนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แลว้จึงหลุดเคล่ือนไปในท่ีอ่ืน เม่ือมีกระแสน ้าไหลเช่ียวมาอีกก็จะต่อตวัเป็นรูป
กรวยขึ้นมาใหม่เกิดสลบักนัไปตลอดทั้งวนั จึงท าให้เช่ือว่าท่ีน่ีคือ จุดท่ีเป็น สะดือแม่น ้ าโขง ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหินกลางล าน ้ าโขงปรากฏขึ้นมาเหนือน ้ า กลุ่มหินมีช่ือเรียกตาม
ลักษณะของหิน เช่น หินล้ิน นาค หินปลาเข้ ถ ้ าปลาสวาย นอกจากเป็นแหล่งพกัผ่อนและสถานท่ีท่องเท่ียวแล้ว 
ชาวบา้นโดยรอบยงัอาศยัท าการประมงดว้ย และยงัเป็นจุดชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “บั้งไฟพญานาค” ในช่วงออก
พรรษา วนัขึ้น 15 ค ่าเดือน 11 ซ่ึงจะมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติน้ีเป็นจ านวนมาก 



 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกับึงกาฬ ระดับ 3 ดาว 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่สาม บึงกาฬ – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ – น ้าตกถ า้พระ – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูสิงห์ ท่ีน่ีโดดเด่นดว้ยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ ้า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ชม 

หินสามวาฬ โดยมีลกัษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตวัยาวเรียงกนั 3 กอ้น มองจากทางอากาศจะเห็นคลา้ยเป็นวาฬพ่อ 
แม่ ลูก ว่ายน ้ าด้วยกัน ซ่ึงน ้ าในท่ีน่ีก็คือผืนป่าท่ีเขียวขจีนั่นเอง และเม่ือมองจากบนหินสามวาฬออกไป จะพบกับ
ทศันียภาพของป่าภูววั ห้วยบงับาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น ้าโขง และขุนเขาของเมืองปากกระด่ิง สปป.ลาว หาก
มาในยามเชา้ก็อาจไดเ้ห็นทะเลหมอกลอยละล่องเหนือผืนป่าอีกดว้ย น าท่านชม น ้าตกถ ้าพระ หรือ น ้าตกถ ้าพระภูวัว 
เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ท่ีไหลอยูบ่นภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ นอกจากน้ียงัมีแอ่งน ้าขนาดใหญ่และร่องน ้าท่ีสามาร
เล่นเป็นสไลเดอร์ได้ ท าให้เล่นน ้ ากันในล าธารกันได้อย่างสนุกสนาน แต่น ้ าตกจะมีน ้ ามากในฤดูฝนช่วงเดือน
กรกฎาคม-ตน้ตุลาคมเท่านั้น หากมาในช่วงเดือนอ่ืนน ้าค่อนขา้งนอ้ยมาก (กรณีเทศกาลวนัหยดุยาว น ้าตกถ ้าพระอาจจะ
มีการจ ากดัจ านวนการเขา้ หรือการจราจรติดขดัมากทางบริษทัขอปรับเปล่ียนเท่ียววดัภูทอกแทน) 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย น าท่าน แวะซ้ือของฝาก และสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 
 จากนั้นเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

*********************** 

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทาง
บริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 

❖ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาล
หรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 
เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

❖ หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่น่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ังตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน 
 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

11-13 กุมภาพนัธ์ 64 3,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

12-14 กุมภาพนัธ์ 64 3,999 1,500 

19-21 กุมภาพนัธ์ 64 3,999 1,500 

26-28 กุมภาพนัธ์ 64 3,999 1,500 

5-7 มีนาคม 64 3,999 1,500 

12-14 มีนาคม 64 3,999 1,500 

19-21 มีนาคม 64 3,999 1,500 

26-28 มีนาคม 64 3,999 1,500 

2-4 เมษายน 64 3,999 1,500 

9-11 เมษายน 64 3,999 1,500 

12-14 เมษายน 64 4,999 1,500 

13-15 เมษายน 64 4,999 1,500 

14-16 เมษายน 64 3,999 1,500 

16-18 เมษายน 64 3,999 1,500 

23-25 เมษายน 64 3,999 1,500 

30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 

1-3 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 

2-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 

 



 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 

 ค่าบริการคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้(ไม่

ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและ

เอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหน่ือยจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  

 ชาวต่างชาติ ช าระเพิ่มท่านละ 800 บาท 

เง่ือนไขการจอง 

1. มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 



 

 

หมายเหตุ 

❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวนขั้นต ่า 6 ท่านต่อคนั 

❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้

❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

❖ มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

❖ ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี การ

ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


