
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เท่ียง เย็น 

วันท่ี 1 กรงุเทพฯ  X X X 

วันท่ี 2 บึงกาฬ - วัดป่าภทูอก - วัดป่าเมืองเหือง – หินสามวาฬ – สะดือแม่น า้โขง - 

หนองคาย 

   

วันท่ี 3 วัดโพธิช์ยั – วัดผาตากเสื้อ –วัดป่าภกูอ้น –สกายวอลค์ของเชียงคาน –แก่งคดุคู ้

ถนนคนเดินเชียงคาน 

  X 

วันท่ี 4 ตกับาตรขา้วเหนียว – ภทูอก –ไร่ GB - ทุ่งกังหันลมเขาคอ้ – พระธาตผุาซ่อนแกว้ 

- Pino Latte Café  

  X 

 

 

 

เบ่ิงตะวนั ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาคอ้ 

4 วนั 2 คืน 

ราคาเพียง 5,990 บาท 



 

Day 

1 

 

กรงุเทพฯ 

- 

บึงกาฬ 
 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ 

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดั โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการ

ท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัด

กรองก่อนข้ึนรถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ  

18.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศสู่ จงัหวดับึงกาฬ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

Day 

2 
 

 

บึงกาฬ 

- 

หนองคาย 

วนัท่ี 2 บึงกาฬ - วดัป่าภทูอก - วดัป่าเมืองเหือง – หินสามวาฬ – สะดือแมน่ ้าโขง - 

หนองคาย 

06.30 น. บริการอาหารเชา้ บนรถ  (มื้อท่ี 1)  

07.00 น. อรณุสวสัด์ิ ณ จ.บึงกาฬ ใหท่้านท าธรุะสว่นตวั ลา้งหนา้ลา้งตา 

น าท่านเดินทางสู่ วดัป่าภทูอก เป็นท่ีตัง้ของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภทูอก) อยูใ่นอาณาเขต

บา้นค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมพีระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผูก้่อตัง้ ในภาษา

อีสานแปลว่า ภเูขาท่ีโดดเด่ียว ภทูอก ม ี2 ลกู คือภทูอกใหญ่และภทูอกนอ้ยสว่นท่ีนกัแสวง

บญุและ นกัท่องเท่ียวทัว่ไป สามารถชมไดค้ือ ภทูอกนอ้ย ส่วนภทูอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยัง

ไม่เปิดใหน้กัท่องเท่ียวชม ซึ่งเป็นจดุเร่ิมตน้การ เดินเทา้ขึ้นสู่ยอดภทูอก จดุเด่นของภทูอกก็



 

คือ สะพานไมแ้ละบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภทูอก ใชเ้พียงแรงงานคนสรา้งบันได เวียน

ไปมา รอบภทูอก ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 5 ปีเต็ม ตัง้แต่ชัน้ท่ี 3 เป็นตน้ไป

นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ไดเ้ห็น มมุมองท่ีแตกต่างไป

เร่ือยๆ บันไดท่ีทอดขึ้นสู่ยอดภทูอกน้ีเปรียบเสมือนเสน้ทางธรรมท่ีนอ้มน า สัตบรุษุ ใหพ้น้

โลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกตุระหรือโลกแห่งการหลดุพน้ดว้ย ความเพียรพยายามและ

มุ่งมัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม วดัป่าเมืองเหือง กราบสกัการะ พระพทุธนาคนิมิตต ์พระพทุธรปูท่ีเกิดจากการ

ท่ีพญานาคมาเขา้ฝันใหส้รา้ง และถวายใหเ้ป็นพระพทุธรปูของพญานาค เพื่อท่ีพญานาคจะ

ไดม้าสักการะบชูา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี2) 

น าท่านเดินทางสู่ หินสามวาฬ ภสูิงห ์เป็นสถานท่ีไฮไลทท่ี์สดุแห่งนึงของจังหวัดน้ี จดุชมวิว

หินสามวาฬ ซึ่งมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสงู แยกเป็น 3 กอ้น เมื่อมองดจูากมมุ

สงูในระยะไกล หินสามกอ้นน้ีจะดคูลา้ยกับฝูงครอบครัววาฬ ท่ีประกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ 

และลกูวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดหินแต่ละกอ้น ใหท่้านไดอ้ิสระถ่ายภาพความประทับใจตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ประตภูสูิงห์ ซึ่งเป็นอีกสถานท่ีถ่ายรปูอันสวยงามบน

บริเวณหินน้ี หลังจากนั้นน าท่านชมหินหัวชา้งหินรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายหัวชา้ง 

จากนัน้แวะชมลานธรรมภสูิงห ์ถ่ายรปูอันสวยงาม โดยเปลี่ยนรถเป็นรถกระบะของชาวบา้น

เพื่อข้ึนไปดา้นบน (คันละ 10 คน)  

จากนั้นน าทกุท่าเดินทางสู่ สะดือแม่น ้าโขง แก่งอาฮง หรือจดุชม “สะดือแม่น า้โขง” ณ วัด

อาฮงศิลาวาส ต าบลหอค า เขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากตัวจังหวัด 21 กิโลเมตร ถือว่า

เป็นจดุท่ีแม่น า้โขงมีความลึกท่ีสดุไม่สามารถวัดความลึกได้ กระแสน า้ไหลเชี่ยวมากในฤดนู า้

หลากและมีกระแสน า้ไหลวนเป็นรปูกรวยขนาดใหญ่จัง สังเกตไดจ้ากเมื่อมีวัสดหุรือซากไม้

ขนาดใหญ่ลอยมาเมื่อถึงบริเวณน้ี สิ่งของต่างๆ จะหมนุวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงจะไหล

ต่อไป ซึ่งชาวบา้นเชื่อกันว่าเป็น “สะดือแม่น า้โขง” มีความกวา้งประมาณ 300 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังจงัหวดัหนองคาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี3) 

ท่ีพกั โรงแรม สงัคมรเิวอรวิ์วรีสอรท์ หรือเทียบเท่า 

Day 
3 

 

 

 
 
 

หนองคาย 

- 

เชียงคาน 

วนัท่ี 3 วดัโพธ์ิชยั – วดัผาตากเสื้อ –วดัป่าภกูอ้น –สกายวอลค์ของเชียงคาน –แก่งคดุค ู ้

ถนนคนเดนิเชียงคาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มื้อท่ี 4) 

 น าท่านเดินทางต่อไปยัง วดัโพธ์ิชยั ตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นท่ี

ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพทุธรปูส าคัญคู่เมืองหนองคาย  เป็นพระพทุธรปูขดัสมาธิ

ราบ ปางมารวิชยัหล่อดว้ยทองสสีกุ   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัผาตากเสื้อ ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็น

วัดท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาสงู วัดแห่งน้ีไม่ไดเ้ป็นแต่สถานท่ีปฏิบัติธรรมเท่านัน้ แต่ยังเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาชมความงามอย่างไม่ขาด

สาย ภายในวัดมองเห็นวิวของแม่น า้โขงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง โดยไดจั้ดท า Skywalk ริมหนา้

ผาเป็นทางเดินกระจกใสรปูวงกลมส าหรับชมววิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี5) 

บ่าย เดินทางสู่ อ.นายงู จ.อดุรธานี เพื่อน าท่านเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่นสู่ วดัป่าภกูอ้น น าท่าน

สักการะ พระบรมสารีริกธาต ุในพระเกศพระร่วงโรจนศ์รีบรูพา สกัการะ พระพทุธไสยาสน์

โลกนาถศาสดามหามนีุ พระนอนท่ีท าดว้ยหินอ่อนท่ีสวยงามจากประเทศอิตาลี   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อ. เชียงคาน ใหท่้านไดช้ม สกายวอลค์ของเชียงคาน ตัง้อยู่หนา้

พระใหญ่ภคูกงิว้ บริเวณปากแม่น า้เหืองไหลมาบรรจบกับแม่น า้โขง(หากมกีารเก็บค่าเขา้ชม 

นกัท่องเท่ียวตอ้งจ่ายเอง)  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่แก่งคดุค ู ้ซึ่งอยู่บริเวณเชียงคาน เป็นท่ีเท่ียวตากอากาศของเมือง

เชียงคานเลยก็ว่าได ้โดยจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาชมววิความสวยงามของธรรมชาติและ

บรรยากาศโรแมนติกในยามเย็น ดว้ยวิวทิวทัศนข์องแม่น า้โขงท่ีกวา้งขวางไกลสดุลกูหลูกูตา 

ขนานไปสองฝัง่ท้ังไทยและลาว ในชว่งเวลาท่ีน า้ลดจะเห็นเกาะแก่งต่างๆ ขึ้นมา โดยจะเห็น ภู

ควายเงนิ ตัง้เด่นเป็นฉากหลังอยู่ฝัง่ตรงขา้ม บริเวณใกลเ้คียงยังมีรา้นขายของฝากมากมาย 

ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผา้นวมเชียงคาน,มะพรา้ว

แกว้ ท่ีเป็น สินคา้ท่ีขึ้นชื่อของเชียงคาน 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น า้

โขงท่ีขึ้นชื่อว่าสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง ท่ีคงยังคงไวซ้ึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใชช้ีวิตแบบ

เรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบด้ังเดิม ซึ่งหาดยูากในปัจจบุัน ภาพบ้านเก่าๆท่ีเรียงราย

ติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดดูใจ ใหน้กัท่องเท่ียวหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ไหลเดินทางกัน

มาท่ีน่ี บา้นเรือนท่ีเมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนาน

คู่กันไปไปกับถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เร่ิมตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยท่ี 1- 24  

แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝัง่บนกับฝั่งล่างซึ่งชื่อซอยเหมือนกัน ตลอดสองขา้งทางนั้นมีท้ัง

รา้นอาหาร รา้นขายของฝากมากมาย ท่านยังสามารถเก็บภาพท่ีระลึกริมฝั่งแม่น ้าโขงอัน

สวยงามไดอ้ีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เย็น อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั โรงแรม บา้นพริมมาลีณ หรือเทียบเท่า 

 

Day 
4 

 

 

เชียงคาน,เขาคอ้ 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 4 ตกับาตรขา้วเหนียว – ภทูอก –ไร่ GB - ท ุง่กงัหนัลมเขาคอ้ – พระธาตผุาซ่อนแกว้ 

- Pino Latte Café  

 ต่ืนรับอรณุยามเชา้ท่ีสดใส ใหท่้านอิสระตกับาตรขา้วเหนียว เติมบญุยามเชา้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มื้อท่ี 7) 

 จากนัน้น าท่านขึ้นรถสองแถวทอ้งถิ่นไปยัง ภทูอก เป็นท่ีตัง้ของสถานีทวนสัญญาณทีโอที 

และเป็นจดุชมววิท่ีสวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น า้โขงไดโ้ดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังเขาคอ้ น าท่านชมไร่ GB และท ุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ ซึ่งอยู่

บริเวณติดกัน อิสระใหท่้านเดินชมทุ่งดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายสีสันท่ีเรียงรายไล่ระดับ

ลงไปตามไหล่เขา  

 จากนั้นน าท่านเท่ียว พระธาตผุาซ่อนแกว้ เท่ียวชมพระต าหนักเขาคอ้โดยตัง้อยู่บนเขาย่า 

สงูจากระดับน า้ทะเล 1,100 เมตร พาทกุท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาต ุน าท่านเดินทาง

ต่อสู่ พทุธอทุยานเพชบุระ เพื่อสักการะ พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่ง

เป็นพระพทุธมหาธรรมราชาจ าลององคใ์หญ่ท่ีสดุ พระพทุธรปูคู่บา้นคู่เมืองท่ีชาวเพชรบรูณ์ 

ใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอย่างมาก เน้ือโลหะหล่อดว้ยทองเหลืองบริสทุธิ์ องค์พระหนา้ตัก 

11.984 เมตร สงู 16.5899 เมตร สงูจากพื้นดิน 35 เมตร หนกักว่า 45 ตนั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี5) 

  จากนัน้เดินทางไปยังคาเฟ่ยอดนิยมสดุชิล Pino Latte Café  คาเฟ่บรรยากาศสดุอลังการใน 

เขาคอ้ รา้นกาแฟท่ีมีวิวทิวทัศนส์วยงามท่ีสดุในเขาคอ้ อิสระใหท่้านไดถ้่ายรปู และ ด่ืมด ่ากับ

วิวอันสวยงามท่ีสามารถมองเห็นไปยังวัดพระธาตผุาซ่อนแกว้ และทะเลหมอกท่ีสวยงาม 

16.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับ 

23.00 น. เดินทางกลับถึงท่ีหมาย โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

19-22 พ.ย. 63 5,990 บาท  

04-07 ธ.ค. 63 5,990 บาท 

10-13 ธ.ค. 63 5,990 บาท 

30 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 6,590 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพิ่ม 1,500 บาท 

เสริมเตียง 1,000 บาท  

 

 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้

ร่วมคณะไมถ่ึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้รวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

3. พาหนะทอ้งถิ่น(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร์ 



 

4. อาหารท่ีระบตุามรายกาย 

5. มัคคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้ ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ี

เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมัคคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อ

ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวรก์ับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ท้ังหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใชจ่้ายท้ังหมด ในทกุกรณ ี

 

 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษัทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บน

รถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอรม์น้ีใหท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 

 

 

 


