
CODE: ITH63 เลาะนำำากัันำบ่่ ... CODE: ITH63 เลาะนำำากัันำบ่่ ... 
เพชรบู่รณ์์ เลย บ่ึงกัาฬ 3 วัันำ 2 คืืนำ  เพชรบู่รณ์์ เลย บ่ึงกัาฬ 3 วัันำ 2 คืืนำ  
พักัเชียงคืานำ 1คืืนำ บ่ึงกัาฬ 1 คืืนำพักัเชียงคืานำ 1คืืนำ บ่ึงกัาฬ 1 คืืนำ

เลาะกัันำนำำาบ่่... เพชรบู่รณ์์ เลย เลาะกัันำนำำาบ่่... เพชรบู่รณ์์ เลย 

3 วัันำ 2 คืืนำ



เดิินำทางโดิยรถตูู้�ปรับ่อากัาศVIP เดิือนำตูุ้ลาคืม - ธัันำวัาคืม 63

วัันำท่� รายละเอ่ยดิท่องเท่�ยวั

1 จุุดินำัดิหมาย ป๊�ม Shell แม็คืโคืรแจุ�งวััฒนำะ เวัลา 05.00นำ. - เขาคื�อ 
- ทุ่งกัังหันำลม - ไร่ GB - Pino Latte คืาเฟ่่ - พระธัาตูุ้ผาซ่่อนำแกั�วั 
- Sky Walk เชียงคืานำ - ถนำนำคืนำเดิินำเชียงคืานำ  
พักัเชียงคืานำ                                         อาหาร เท่�ยง /เย็นำ                              

  2 ตู้ักับ่าตู้รข�าวัเหนำ่ยวั- แกั่งคืุดิคืู� -หนำองคืาย - วััดิผาตู้ากัเสื้ื�อ Sky 
Walk - วััดิหินำหมากัเป้ง Sky Walk - วััดิโพธั์�ชัย หลวังพ่อพระใสื้ 
- วัดัิไทยโพนำพิสื้ัย - วัดัิอาฮง พักับึ่งกัาฬ                                                            

อาหารเช�า / เท่�ยง /เย็นำ (หมูกัระทะ)

 3 บ่ึงกัาฬ - ภููสื้ิงห์ - หินำสื้ามวัาฬ - นำำ�าตู้กัถำ�าพระ - ร�านำของฝากั 
- กัรุงเทพฯ 

 อาหารเช�า / เท่�ยง /---



05.00 นำ. พร�อมกัันำท่�จุุดินำัดิหมาย ป๊�ม Shell แม็คืโคืร แจุ�งวััฒนำะ เจุ�าหนำ�าท่�บ่ร์ษััทฯคือยให�กัาร
ตู้�อนำรับ่และอำานำวัยคืวัามให�ทุกัท่านำ ม่กัารพ่นำยาฆ่่าเช้�อในำรถ เช็คือุณ์หภููมิร่างกัาย 
และม่บ่ร์กัารแจุกัหนำ�ากัากัอนำามัยชนำิดิผ�าและเจุลแอลกัอฮอล์ ออกัเดิินำทางสืู้่จุังหวััดิ
เพชรบู่รณ์์ (ใช�เวัลาเดิินำทางประมาณ์5-6ชั�วัโมง) อิสื้ระให�ทุกัท่านำพักัผ่อนำบ่นำรถตู้าม 
นำำาท่านำเดิินำทางสืู้่ เขาคื�อ เป็นำช้�อเรียกัรวัมบ่ร์เวัณ์เทือกัเขานำ�อยใหญ่่ของเทือกัเขา
เพชรบู่รณ์์ ม่จุุดิท่องเท่�ยวัหลายแห่งและพร�อมไปดิ�วัยสื้ิ�งอำานำวัยคืวัามสื้ะดิวักัตู้่างๆ 
ทั�งท่�พักั ร�านำอาหาร คืาเฟ่่วั์วัสื้วัยๆมากัมาย เดิินำทางสืู้่ ไร่ GBและทุ่งกัังหันำลมเขาคื�อ 
ซ่่�งอยู่บ่ร์เวัณ์ตู้ิดิกัันำ อิสื้ระให�ท่านำเดิินำชมทุ่งดิอกัไม�เมืองหนำาวัหลากัหลายสื้่สื้ันำท่�เรียง
รายไล่ระดิับ่ลงไปตู้ามไหล่เขา ท่านำสื้ามารถเดิินำเข�าไปถ่ายรูปกัันำไดิ�แบ่บ่เพลินำๆ กัับ่
แปลงดิอกัไม�สื้ันำสื้ันำสื้วัยงามท่�ปลูกัตู้ามฤดิูกัาลตู้่างๆ เช่นำ ดิอกัทิวัลิป ดิอกัเวัอร์บ่่นำ่า 
ดิอกัลิลล่� ดิอกักัระเจุียวั ดิอกัดิาวัเร้อง เป็นำตู้�นำ (รวัมคื่าเข�าชม 10 บ่าท)

DAY 1     จุุดินำัดิหมาย ป๊�ม Shell แม็คืโคืรแจุ�งวััฒนำะ - เขาคื�อ - ทุ่งกัังหันำลม 
                - ไร่ GB - Pino Latte คืาเฟ่่ - พระธัาตูุ้ผาซ่่อนำแกั�วั - Sky Walk 
                - เชียงคืานำ - ถนำนำคืนำเดิินำเชียงคืานำ 

เท่�ยง 
บ่่าย

รับ่ประทานำอาหารกัลางวัันำ (มื�อท่� 1) 
นำำาท่านำเดิินำทางสืู้่ พ่โนำ่ ลาเตู้� รีสื้อร์ท แอนำดิ์ คืาเฟ่ ่ร�านำกัาแฟ่สืุ้ดิช์คืแห่งเมือง
เพชรบู่รณ์์ ร�านำตู้กัแตู้่งไดิ�ทันำสื้มัย สื้วัยงามสื้ไตู้ล์โมเดิิลและลอฟ่ท์ ม่มุมระเบ่่ยงท่�
สื้ามารถชมวั์วัแบ่บ่พาโนำราม่าไดิ�อย่างสื้วัยงาม นำอกัจุากันำ่�ม่กัาแฟ่ เคืร้�องดิื�ม ของ
ท่านำเล่นำท่�รสื้ชาตู้ิอร่อยให�ชวันำลอง นำำาท่านำเดิินำทางสืู้่ พระธัาตูุ้ผาซ่่อนำแกั�วั หร้อ  นำ่�
ตู้ั�งอยู่บ่ร์เวัณ์เนำินำเขาในำหมู่บ่�านำทางแดิง เขาคื�อ ท่�เรียกัวั่า “ผาซ่่อนำแกั�วั” เนำื�องจุากัม่
ภููเขาสืู้งใหญ่่ซ่�อนำกัันำเป็นำทิวัเขาเรียงรายโอบ่รอบ่บ่ร์เวัณ์ศาลาปฏิิบ่ัตู้ิธัรรม



คืำ�า

ถึง จุ.เลย นำำาท่านำชม สื้กัายวัอล์คืเชียงคืานำ แลนำดิ์มาร์คืแห่งใหม่เมืองเลย ให�ท่านำไดิ�
ท่องเท่�ยวัสื้ัมผัสื้คืวัามสื้วัยงามและคืวัามเสื้่ยวัจุากัมุมสืู้ง ม่คืวัามสืู้งกัวั่าระดิับ่แม่นำำ�า
โขง 80 เมตู้ร หร้อเท่ากัับ่ตู้ึกั 30 ชั�นำ ม่ทางเดิินำพื�นำกัระจุกั 2 เมตู้ร คืวัามยาวั 80 
เมตู้ร มองเห็นำแม่นำำ�าเหืองท่�ไหลผ่านำมาบ่รรจุบ่แม่นำำ�าโขง ท่�กัั�นำพรมแดินำไทย-ลาวั และ
ให�ท่านำไดิ�กัราบ่ไหวั�ขอพรจุากัสื้ิ�งศักัดิิ�สื้ิทธั์� พระใหญ่่ภููคืกัง์�วั เป็นำพระพุทธัรูปปางล่ลา
ประทานำพร สืู้งกัวั่า 19 เมตู้ร อยู่ใกัล�บ่ร์เวัณ์สื้กัายวัอล์คืเชียงคืานำ 
รับ่ประทานำอาหารเย็นำ (มื�อท่� 2) 
นำำาท่านำเดิินำทางสืู้่ ถนำนำคืนำเดิินำเชียงคืานำ อยู่บ่ร์เวัณ์ถนำนำสื้ายล่าง ในำตู้ัวัอำาเภูอเมือง
เชียงคืานำ ซ่่�งเป็นำถนำนำท่�เล่ยบ่ไปกัับ่แม่นำำ�าโขง หร้อท่�เรียกัวั่า “ถนำนำชายโขง” ถนำนำเสื้�นำนำ่�
ม่เสื้นำ่ห์ท่�บ่�านำเร้อนำไม�ในำบ่รรยากัาศเกั่าๆท่�เป็นำเสื้นำ่ห์ดิึงดิูดิผู�คืนำให�มาเยือนำ ป๊จุจุุบ่ันำจุัดิ
ให�ม่กัารปิดิถนำนำทำาเป็นำถนำนำคืนำเดิินำเชียงคืานำ ในำเย็นำวัันำศุกัร์ และวัันำเสื้าร์ ตู้ั�งแตู้่หนำ�า
วััดิท่าคืรกั(เชียงคืานำซ่อย20) เร้�อยไปจุนำถึงวััดิศรีคืุนำเมือง(เชียงคืานำซ่อย6) สื้่วันำวัันำ
อื�นำๆนำั�นำไม่ไดิ�ปิดิถนำนำอย่างเป็นำทางกัารรถสื้ามารถวั์�งไดิ� แตู้่จุะเป็นำกัารวั์�งรถแบ่บ่ 
one way และร�านำคื�า ร�านำขายของท่�ระลึกั สื้่วันำใหญ่่เปิดิให�บ่ร์กัารกัันำตู้ามปกัตู้ิ บ่นำ
ถนำนำคืนำเดิินำเชียงคืานำ จุะเตู้็มไปดิ�วัย ท่�พักั รีสื้อร์ท โฮมสื้เตู้ย์ จุำานำวันำมากัตู้ลอดิแนำวั
ถนำนำ ม่ร�านำอาหาร และร�านำกัาแฟ่นำ่ารักัหลายร�านำเปิดิให�บ่ร์กัาร อิสื้ระช�อปปิ�งตู้าม
อัธัยาศัย 

และบ่นำยอดิเขา ม่ถำ�าอยู่บ่นำปลายยอดิเขา ม่ชาวับ่�านำทางแดิงหลายคืนำ ไดิ�เห็นำลูกัแกั�วั
ลอยเหนำือฟ่ากัฟ่้า และลับ่หายเข�าไปในำถำ�าบ่นำยอดิผา ชาวับ่�านำเช้�อวั่าเป็นำพระบ่รม
สื้ารีร์กัธัาตูุ้เสื้ดิ็จุมา และตู้่างถือวั่าเป็นำสื้ถานำท่�มงคืล ม่คืวัามศักัดิิ�สื้ิทธั์�และเรียกั
ตู้ามๆ กัันำวั่า ผาซ่่อนำแกั�วั วััดิพระธัาตูุ้ผาซ่่อนำแกั�วันำ่�เป็นำสื้ถานำปฏิิบ่ัตู้ิธัรรมแกั่พระ
สื้งฆ่์ และพุทธัศาสื้นำิกัชนำทั�วัไป ให�ไดิ�มาพักักัายพักัใจุในำท่�ซ่่�งรายล�อมไปดิ�วัยหุบ่เขาท่�
แสื้นำสื้งบ่เงียบ่ในำอากัาศเย็นำสื้บ่าย นำอกัจุากัยังเป็นำสื้ถานำท่�ท่องเท่�ยวัท่�นำ่าสื้นำใจุอ่กั
แห่ง เพราะรอบ่ๆ วััดิตู้ัวัประดิับ่ประดิาดิ�วัยกัระจุกัหลากัสื้่สื้ันำ ไปจุนำกัระทั�งถึงเจุดิ่ย์ 
ทำาให�คืวัามสื้วัยงามของท่�นำ่�ดิึงดิูดินำักัท่องเท่�ยวัมาเย่�ยมเย่ยนำอย่างไม่ขาดิสื้าย จุากั
นำั�นำนำำาท่านำเดิินำทางสืู้่ อ.เชียงคืานำ จุ.เลย (ใช�ระยะเวัลาในำกัารเดิินำทางประมาณ์ 
3ชั�วัโมง)



06.00 นำ.

เช�า

เท่�ยง 

 

ที่่�พัักเชี่ยงคาน ระดัับ 3 ดัาว
(ชี่�อโรงแรมที่่�ที่่านพัักที่างบริษััที่จะที่ำาการแจ้งพัร้อมใบนัดัหมาย 5 วันก่อนวันเดัินที่าง)

นำำาท่านำร่วัม ตู้ักับ่าตู้รข�าวัเหนำ่ยวั เป็นำ
เอกัลักัษัณ์์อ่กัอย่างหนำึ�ง ของเมืองเชียงคืานำ 
ในำยามเช�า นำักัท่องเท่�ยวัจุะมานำั�งรอใสื้่บ่าตู้ร 
ข�าวัเหนำ่ยวันำึ�งร�อนำๆ เป็นำประเพณ์่ท่�สื้ืบ่ทอดิกัันำ
มายาวันำานำของวั์ถ่ชีวั์ตู้ท่�สื้งบ่ เรียบ่ง่าย อิสื้ระ
ให�ท่านำเดิินำ สื้ัมผัสื้วั์ถ่ชีวั์ตู้คืนำเชียงคืานำท่� ตู้ลาดิ
เช�าเชียงคืานำ

รับ่ประทานำอาหารเช�า (มื�อท่� 3) 
นำำาท่านำเดิินำทางสืู้่ แกั่งคืุดิคืู� เป็นำแกั่งหินำขนำาดิใหญ่่ขวัางอยู่กัลางลำานำำ�าโขง ตู้ัวัแกั่ง
กัวั�างใหญ่่เกัือบ่จุรดิ สื้องฝ๊�งแม่นำำ�าโขง ม่กัระแสื้นำำ�าไหลผ่านำ ไปเพ่ยงช่องแคืบ่ ๆ ใกัล�
ฝ๊�งทะเลไทย ซ่่�งกัระแสื้นำำ�าเชี�ยวักัรากั เวัลาท่�เหมาะ ท่�จุะมาชมแห่งคืุดิคืู�ท่�สืุ้ดิ คืือ เดิือนำ
กัุมภูาพันำธั์ ถึง เดิือนำพฤษัภูาคืม ซ่่�งเป็นำเวัลาท่�นำำ�าแห�ง สื้ามารถมองเห็นำเกัาะแกั่ง
ตู้่าง ๆ ชัดิเจุนำบ่ร์เวัณ์แกั่ง ม่ร�านำอาหารและร�านำจุำาหนำ่ายสื้ินำคื�าเสื้ื�อผ�า มากัมาย 
จุากันำั�นำนำำาท่านำเดิินำทางสืู้่ จุ.หนำองคืาย (ใช�ระยะเวัลาในำกัารเดิินำทางประมาณ์ 3ชั�วัโมง)
รับ่ประทานำอาหารกัลางวัันำ (มื�อท่� 4) 
เดิินำทางสืู้่ วััดิผาตู้ากัเสื้ื�อ สืู้งจุากัระดิับ่นำำ�าทะเลประมาณ์ 500 เมตู้ร ซ่่�งวััดิแห่งนำ่�
ถือวั่าเป็นำจุุดิชมวั์วัของท่� สื้วัยท่�สืุ้ดิแห่งหนำึ�งของ จุ.หนำองคืาย ชม สื้กัายวัอล์คื (Sky 
Walk) จุุดิชมวั์วัท่�สื้ามารถมองเห็นำ ทัศนำ่ยภูาพแบ่บ่พาโนำรามาของเมือง
หนำองคืาย สื้ามารถมองเห็นำแม่นำำ�าโขงยาวัเป้นำสื้ายเห็นำเมืองสื้ังข์ทอง  และแขวัง
กัำาแพงนำคืรหลวังเวัียงจุันำทนำ์ ประเทศลาวั เดิินำทางสืู้่ วััดิหินำหมากัเป้ง กัราบ่ไหวั�รูป
เหมือนำของ  หลวังปู่เทสื้กั์ เทสื้รังสื้่ เกัจุ์อาจุารย์ช้�อดิังของภูาคือ่สื้านำ และชมคืวัาม
งามของ สื้กัายวัอล์คื (Sky Walk) ม่คืวัามสืู้งยกัข่�นำเหนำือแม่นำำ�าโขง

DAY 2       ตู้ักับ่าตู้รข�าวัเหนำ่ยวั-แกั่งคืุดิคืู�-หนำองคืาย-วััดิผาตู้ากัเสื้ื�อ Sky Walk-  
               วััดิหินำหมากัเป้ง Sky Walk- วััดิโพธั์�ชัย หลวังพ่อพระใสื้- วััดิไทย
               โพนำพิสื้ัย- วััดิอาฮง-บ่ึงกัาฬ



ม่ทางเดิินำพื�นำกัระจุกั มองเห็นำแม่นำำ�าโขงอย่าง งดิงามซ่่�งทางวััดิไดิ�จุัดิเจุ�าหนำ�าท่�มา 
คือยดิูแลนำักัท่องเท่�ยวัและประชาชนำทั�วัไปเพื�อคืวัามปลอดิภูัย และเนำื�องจุากัวััดิหินำ
หมากัเป้ง เป็นำอ่กัหนำึ�งสื้ถานำท่�ท่�พุทธัศาสื้นำิกัชนำเดิินำทางมาปฏิิบ่ัตู้ิธัรรมเป็นำจุำานำวันำ
มากั  จุ่งขอคืวัามร่วัมมือนำักัท่องเท่�ยวัท่�จุะเดิินำทางมาท่�วััดิให�สื้ำารวัมกัิร์ยา วัาจุา 
อย่างเคืร่งคืรัดิเพื�อไม่เป็นำกัาร รบ่กัวันำทั�งพระและผู�มาปฏิิบ่ัตู้ิธัรรม

จุากันำั�นำเดิินำทางสืู้่ วััดิโพธั์�ชัย พระอารามหลวังชั�นำตู้รีชนำิดิสื้ามัญ่สื้ังกััดินำิกัายมหา
นำิกัาย เดิิมเรียกักัันำวั่า วััดิผ่ผิวั ไม่ปรากัฎหลักัฐานำเมื�อแรกัสื้ร�าง แตู้่สื้ันำนำิษัฐานำวั่า
เป็นำพระอารามสื้ำาคืัญ่ของเวัียงจุันำทนำ์มาแตู้่เดิิม เป็นำท่�ประดิิษัฐานำ หลวังพ่อพระใสื้ 
พระพุทธัรูปสื้ำาคืัญ่คืู่เมืองหนำองคืายเป็นำพระพุทธัรูปขัดิสื้มาธั์ราบ่ ปางมารวั์ชัยหล่อ
ดิ�วัยทองสื้่สืุ้กั  นำำาท่านำชม วััดิไทย ตู้ำานำานำเล่าขานำกัันำถึงเมืองหลวังของพญ่านำาคื
แห่ง ถำ�าพญ่านำาคื หร้อ ถำ�าเมืองบ่าดิาลจุำาลอง โลกับ่าดิาลใตู้�แม่นำำ�าโขง เช้�อกัันำวั่า 
อยู่ท่�ร์มแม่นำำ�าโขงหนำ�าวััดิไทยและเป็นำจุุดิชมบ่ั�งไฟ่พญ่านำาคืท่�ไดิ�รับ่คืวัามนำิยมท่�สืุ้ดิของ 
จุ.หนำองคืาย และยังม่ รูปป๊�นำพญ่านำาคืนำาคืปรกั 9 เศ่ยร “นำาคืชัยยัญ่” และถำ�าเมือง
บ่าดิาลจุำาลอง ในำปี พ.ศ. 2550 เป็นำปีท่� อ.โพนำพิสื้ัย จุ.หนำองคืาย คืรบ่รอบ่กัารกั่อ
ตู้ั�งเมืองคืรบ่ 100 ปี ในำคืืนำหนำึ�ง เจุ�าอาวัาสื้วััดิไทยไดิ�นำิมิตู้วั่า ม่หญ่ิงชาย ร่างกัายสื้่
ดิำามานำิมนำตู้์ให�สื้ร�างสื้ัญ่ลักัษัณ์์ประจุำาเมืองบ่าดิาล หร้อเมืองพญ่านำาคืไวั�เมือง
มนำุษัย์ ณ์ บ่ร์เวัณ์วััดิไทย ท่านำเจุ�าอาวัาสื้จุ่งดิำาร์สื้ร�างสื้ิ�งแทนำโลกับ่าดิาล สื้ร�างถำ�า
เมืองบ่าดิาลจุำาลอง ภูายในำม่ถำ�าจุำาลอง 7 ห�อง แตู้่ละห�องแสื้ดิงถึงเร้�องราวัของ
เมือง นำอกัจุากันำ่� บ่ร์เวัณ์ร์มฝ๊�งโขงหนำ�าวััดิไทย เป็นำจุุดิชมบ่ั�งไฟ่พญ่านำาคืท่�ไดิ�รับ่
คืวัามนำิยมท่�สืุ้ดิของ จุ.หนำองคืาย ซ่่�งในำวัันำออกัพรรษัา 15 คืำ�าเดิือนำ 11 ขอเช์ญ่ทุกั
ท่านำมาพิสืู้จุนำ์ตู้ำานำานำแห่งพญ่านำาคื นำำาท่านำเดิินำทางสืู้่ จุ.บ่ึงกัาฬ (ใช�ระยะเวัลาในำกัาร
เดิินำทางประมาณ์ 3 ชั�วัโมง 30 นำาท่)



เย็นำ รับ่ประทานำอาหารเย็นำ (มื�อท่� 5)
เมนำูพิเศษัหมูกัะทะ  
ท่�พักับ่ึงกัาฬ ระดิับ่ 3 ดิาวั
(ช้�อโรงแรมท่�ท่านำพักัทางบ่ร์ษััทจุะทำากัาร
แจุ�งพร�อมใบ่นำัดิหมาย 5 วัันำกั่อนำวัันำเดิินำ
ทาง)

นำำาท่านำชม วััดิอาฮงศิลาวัาสื้ เป็นำวััดิเกั่าแกั่ท่�ไม่ปรากัฎหลักัฐานำวั่าสื้ร�างเมื�อใดิ ตู้ั�ง
อยู่ร์มฝ๊�งแม่นำำ�าโขงบ่ร์เวัณ์แกั่งอาฮง แอ่งนำำ�าขนำาดิใหญ่่จุากัฝ๊�งไทยถึงฝ๊�งลาวัท่�ม่
คืวัามยาวัประมาณ์ร�อยกัวั่าเมตู้ร พื�นำท่�ตู้ิดิกัับ่แม่นำำ�าโขงเป็นำแนำวัโคื�งยาวัประกัอบ่กัับ่
ม่เร้�องเล่าสื้ืบ่ตู้่อกัันำมาเกั่�ยวักัับ่คืวัามเช้�อเร้�องพญ่านำาคื ม่คืวัามเช้�อกัันำวั่าบ่ร์เวัณ์
หนำ�าวััดิ คืือ จุุดิท่�ลึกัท่�สืุ้ดิของแม่นำำ�าโขงซ่่�งม่คืวัามลึกั 200 เมตู้ร บ่ร์เวัณ์นำ่�จุะม่นำำ�าจุะ
ไหลเชี�ยวัวันำจุนำเป็นำหลุมรูปกัรวัย หากัม่พวักัเศษัไม� ใบ่ไม�หร้อวััตู้ถุเล็กัๆ ตู้ิดิอยู่จุะถูกั
กัระแสื้นำำ�าหมุนำวันำเป็นำรูปกัรวัยประมาณ์ 20-30 นำาท่ แล�วัจุ่งหลุดิเคืลื�อนำไปในำท่�อื�นำ 
เมื�อม่กัระแสื้นำำ�าไหลเชี�ยวัมาอ่กักั็จุะตู้่อตู้ัวัเป็นำรูปกัรวัยข่�นำมาใหม่เกัิดิสื้ลับ่กัันำไปตู้ลอดิ
ทั�งวัันำ จุ่งทำาให�เช้�อวั่าท่�นำ่�คืือ จุุดิท่�เป็นำ สื้ะดิือแม่นำำ�าโขง ในำช่วังเดิือนำม่นำาคืมถึง
พฤษัภูาคืมของทุกัปี สื้ามารถมองเห็นำแกั่งอาฮง แกั่งหินำกัลางลำานำำ�าโขงปรากัฏิข่�นำ
มาเหนำือนำำ�า กัลุ่มหินำม่ช้�อเรียกัตู้ามลักัษัณ์ะของหินำ เช่นำ หินำลิ�นำ นำาคื หินำปลาเข� ถำ�า
ปลาสื้วัาย นำอกัจุากัเป็นำแหล่งพักัผ่อนำและสื้ถานำท่�ท่องเท่�ยวัแล�วั ชาวับ่�านำโดิยรอบ่ยัง
อาศัยทำากัารประมงดิ�วัย และยังเป็นำจุุดิชมปรากัฏิกัารณ์์ทางธัรรมชาตู้ิ “บ่ั�งไฟ่
พญ่านำาคื” ในำช่วังออกัพรรษัา วัันำข่�นำ 15 คืำ�าเดิือนำ 11 ซ่่�งจุะม่นำักัท่องเท่�ยวัมาเท่�ยวั
ชมปรากัฏิกัารณ์์ธัรรมชาตู้ินำ่�เป็นำจุำานำวันำมากั



เย็นำ รับ่ประทานำอาหารเช�า (มื�อท่� 6) 
เดิินำทางสืู้่ ภููสื้ิงห์ ท่�นำ่�โดิดิเดิ่นำดิ�วัยภููเขาหินำทราย หนำ�าผา ถำ�า กัลุ่มหินำรูปทรงตู้่างๆ 
และผืนำป่าท่�อุดิมสื้มบู่รณ์์ ชม หินำสื้ามวัาฬ โดิยม่ลักัษัณ์ะเป็นำภููเขาหินำทรงมนำทอดิตู้ัวั
ยาวัเรียงกัันำ 3 กั�อนำ มองจุากัทางอากัาศจุะเห็นำคืล�ายเป็นำวัาฬพ่อ แม่ ลูกั วั่ายนำำ�า
ดิ�วัยกัันำ ซ่่�งนำำ�าในำท่�นำ่�กั็คืือผืนำป่าท่�เขียวัขจุีนำั�นำเอง และเมื�อมองจุากับ่นำหินำสื้ามวัาฬ
ออกัไป จุะพบ่กัับ่ทัศนำ่ยภูาพของป่าภููวััวั ห�วัยบ่ังบ่าตู้ร แกั่งสื้ะดิอกั หาดิทราย  
แม่นำำ�าโขง และขุนำเขาของเมืองปากักัระดิิ�ง สื้ปป.ลาวั หากัมาในำยามเช�ากั็อาจุไดิ�เห็นำ
ทะเลหมอกัลอยละ ล่องเหนำือผืนำป่าอ่กัดิ�วัย ชม นำำ�าตู้กัถำ�าพระ หร้อ นำำ�าตู้กัถำ�าพระภูู
วััวั เป็นำนำำ�าตู้กัขนำาดิใหญ่่ 3 ชั�นำ ท่�ไหล อยู่บ่นำภููเขาหินำทรายขนำาดิใหญ่่  นำอกัจุากันำ่�
ยังม่แอ่งนำำ�าขนำาดิใหญ่่และร่องนำำ�าท่�สื้ามารเล่นำเป็นำสื้ไลเดิอร์ไดิ� ทำาให�เล่นำนำำ�ากัันำในำ
ลำาธัารกัันำไดิ�อย่างสื้นำุกัสื้นำานำ แตู้่นำำ�าตู้กัจุะม่นำำ�ามากัในำฤดิูฝนำช่วังเดิือนำกัรกัฎาคืม-ตู้�นำ 
ตูุ้ลาคืม เท่านำั�นำ หากัมาในำช่วังเดิือนำอื�นำนำำ�าคื่อนำข�างนำ�อยมากั (กัรณ์่เทศกัาลวัันำหยุดิ
ยาวั นำำ�าตู้กัถำ�าพระอาจุจุะม่กัารจุำากััดิจุำานำวันำกัารเข�า หร้อกัารจุราจุรตู้ิดิขัดิมากัทาง 
บ่ร์ษััทขอปรับ่เปล่�ยนำเท่�ยวัวััดิภููทอกัแทนำ)

DAY 3      บ่ึงกัาฬ- ภููสื้ิงห์- หินำสื้ามวัาฬ- นำำ�าตู้กัถำ�าพระ - ร�านำของฝากั - กัรุงเทพฯ

เท่�ยง รับ่ประทานำอาหารกัลางวัันำ (มื�อท่� 7)
นำำาท่านำ แวัะซ่้�อของฝากั และสื้ินำคื�าพื�นำเมืองตู้ามอัธัยาศัย จุากันำั�นำเดิินำทางตู้่อกัลับ่สืู้่
กัรุงเทพฯโดิยสื้วััสื้ดิิ (ใช�ระยะเวัลาในำกัารเดิินำทางประมาณ์ 10 ชั�วัโมง)

หมายเหตูุ้: รายกัารทัวัร์สื้ามารถเปล่�ยนำแปลงไดิ�ตู้ามคืวัามเหมาะสื้ม เนำื�องจุากัสื้ภูาวัะอากัาศ,กัาร
จุราจุร, กัารเดิินำทางช่วังเทศกัาลหร้อวัันำหยุดิตู้่างๆ เป็นำตู้�นำ โดิยมิตู้�องแจุ�งให�ทราบ่ล่วังหนำ�า โดิยทาง
ผู�จุัดิจุะปรับ่เปล่�ยนำโดิยคืำานำึงถึงผลประโยชนำ์ของท่านำเป็นำหลักั เพื�อให�ท่านำท่องเท่�ยวัไดิ�คืรบ่ถ�วันำตู้าม
โปรแกัรม
มาตู้รกัารดิูแลป้องกัันำกัารตู้ิดิเช้�อโคืวั์ดิ-19 ของเรา

• ตู้รวัจุวััดิอุณ์หภููมิกั่อนำเดิินำทาง
• ฉ่ดิพ่นำฆ่่าเชื�อภูายในำยานำพาหนำะ และภูายในำห�องพักั
• โตู้๊ะอาหาร ม่กัารจุัดิท่�นำั�งแบ่บ่เวั�นำระยะห่าง ใช�ช�อนำกัลาง (Social Distancing)
• ปฏิิบ่ัตู้ิตู้ามกัฎระเบ่่ยบ่ของทางภูาคืรัฐเพื�อป้องกัันำและยับ่ยั�งกัารแพร่ระบ่าดิของโคืวัิดิ-19
• บ่ริกัารหนำ�ากัากัอนำามัย-เจุลแอลกัอฮอล์ ท่านำละ 1 ชุดิ



เง้�อนำไขกัารจุอง

เอกัสื้ารท่�ประกัอบ่กัารเดิินำทาง
สื้ำาเนำาบ่ัตู้รประชาชนำ ** กัรุณ์าสื้่งพร�อมพร�อมหลักัฐานำกัารโอนำเง์นำมัดิจุำา หร้อสื้่งพร�อมยอดิ
คืงเหลือ **

อัตู้ราบ่ร์กัารนำ่�รวัม
• คื่ารถตูู้�ปรับ่อากัาศVIP
• คื่าบ่ริกัารคืนำขับ่รถ และคื่านำำ�ามันำ
• คื่าท่�พักั 2คืืนำ (พักัห�องละ 2-3 ท่านำ) ตู้ามโรงแรมท่�ระบุ่ไวั�ในำรายกัารหรือเท่ยบ่เท่า
• คื่าอาหารตู้ามท่�ระบุ่ในำโปรแกัรม คื่าเข�าชม ตู้ามท่�ระบุ่ไวั�ในำรายกัารทัวัร์ข�างตู้�นำ
• คื่าธัรรมเนำ่ยมเข�าชมตู้ามรายกัารท่�ระบุ่สื้ำาหรับ่นำักัท่องเท่�ยวัไทย
• ภูาษั่มูลคื่าเพิ�ม 7%
• เจุ�าหนำ�าท่�บ่ริษััทฯ คือยอำานำวัยคืวัามสื้ะดิวักัตู้ลอดิกัารเดิินำทาง
• คื่าประกัันำอุบ่ัตู้ิเหตูุ้ตู้ามกัรมธัรรม์วังเงินำ 1,000,000 บ่าท คื่ารักัษัาพยาบ่าล ตู้าม

เง้�อนำไขของบ่ร์ษััทฯประกัันำภูัยท่�บ่ร์ษััททำาไวั� (ไม่คืรอบ่คืลุมถึงสืุ้ขภูาพ กัารเจุ็บ่ไข�ไดิ�ป่วัย) 
ทั�งนำ่�ย่อมอยู่ในำข�อจุำากััดิท่�ม่กัารตู้กัลงไวั�กัับ่บ่ร์ษััทประกัันำชีวั์ตู้ ทุกักัรณ์่ ตู้�องม่ใบ่เสื้ร็จุ
และเอกัสื้ารรับ่รองทางกัารแพทย์ จุากัหนำ่วัยงานำท่�เกั่�ยวัข�อง

อัตู้รานำ่�ไม่รวัม
• คื่ามินำิบ่าร์ในำห�องพักั และคื่าใช�จุ่ายสื้่วันำตู้ัวั เช่นำ คื่าโทรศัพท์ คื่าซ่ักัร่ดิ เป็นำตู้�นำ
• คื่าใช�จุ่ายและคื่าอาหารท่�นำอกัเหนำือจุากัรายกัารท่�ระบุ่
• คื่าประกัันำภูัยธัรรมชาตู้ิ และประกัันำช่วัิตู้สื้่วันำตู้ัวั และประกัันำสืุ้ขภูาพ
• คื่าอาหารสื้ำาหรับ่ท่านำท่�ทานำเจุ มังสื้วัิรัตู้ิ และหรืออาหารสื้ำาหรับ่มุสื้ลิม
• คื่าทิปไกัดิ์ ท่านำละ 300 บ่าท 
• ชาวัตู้่างชาตู้ิ ชำาระเพิ�มท่านำละ 500 บ่าท

เง้�อนำไขกัารจุอง
มัดิจุำาท่านำละ 1,500 บ่าท/ท่านำ และชำาระเง์นำคื่าทัวัร์สื้่วันำท่�เหลือกั่อนำวัันำเดิินำทางอย่างนำ�อย 20 
วัันำ(กัารไม่ชำาระเง์นำคื่ามัดิจุำา หร้อชำาระไม่คืรบ่ หร้อเช็คืธันำาคืารถูกัระงับ่กัารจุ่ายไม่วั่าดิ�วัยสื้าเหตูุ้
ใดิ ผู�จุัดิม่สื้ิทธั์ยกัเลิกักัารจุองหร้อยกัเลิกักัารเดิินำทาง)  



เง้�อนำไขกัารยกัเลิกัและคืืนำคื่าทัวัร์
• ยกัเลิกักั่อนำกัารเดิินำทางตู้ั�งแตู้่ 30 วัันำขึ�นำไป คืืนำเงินำคื่าทัวัร์โดิยหักัคื่าใช�จุ่ายท่�เกัิดิขึ�นำจุริง
• ยกัเลิกักั่อนำกัารเดิินำทาง 15-29 วัันำ ยึดิเงินำ 50% จุากัยอดิท่�ลูกัคื�าชำาระมา และเกั็บ่คื่าใช�

จุ่ายท่�เกัิดิข่�นำจุร์ง(ถ�าม่)
• ยกัเลิกักั่อนำกัารเดิินำทางนำ�อยกัวั่า 15วัันำ ขอสื้งวันำสื้ิทธัิ�ยึดิเงินำเตู้็มจุำานำวันำ
*กัรณ์่ม่เหตูุ้ยกัเลิกัทัวัร์ โดิยไม่ใช่คืวัามผิดิของบ่ร์ษััททัวัร์ คืืนำเง์นำคื่าทัวัร์โดิยหักัคื่าใช�จุ่ายท่�
เกัิดิข่�นำจุร์ง(ถ�าม่)
*คื่าใช�จุ่ายท่�เกัิดิข่�นำจุร์ง เช่นำ คื่ามัดิจุำาตู้ั�วัเคืร้�องบ่ินำ โรงแรม และคื่าใช�จุ่ายจุำาเป็นำอื�นำๆ

หมายเหตูุ้
• กัารเดิินำทางในำแตู้่ละคืรั�งจุะตู้�องม่ผู�โดิยสื้ารจุำานำวันำขั�นำตู้ำ�า 8 ท่านำ
• บ่ริษััทฯ ม่สื้ิทธัิ�ท่�จุะเปล่�ยนำแปลงรายละเอ่ยดิบ่างประกัารในำทัวัร์นำ่� เมื�อเกัิดิเหตูุ้สืุ้ดิวัิสื้ัยไม่

อาจุแกั�ไขไดิ�
• บ่ริษััทฯ ไม่รับ่ผิดิชอบ่คื่าเสื้่ยหายในำเหตูุ้กัารณ์์ท่�เกัิดิจุากัยานำพาหนำะ กัารยกัเลิกัเท่�ยวับ่ินำ 

กัารล่าช�าของสื้ายกัารบ่ินำ ภูัยธัรรมชาตู้ิ กัารเมือง จุลาจุล ประท�วัง คืำาสื้ั�งของเจุ�า
หนำ�าท่�รัฐ และอื�นำๆ ท่�อยู่นำอกัเหนำือ

• กัารคืวับ่คืุมของทางบ่ริษััท หรือคื่าใช่จุ่ายเพิ�มเตู้ิมท่�เกัิดิขึ�นำทางตู้รง หรือทางอ�อม เช่นำ 
กัารเจุ็บ่ป่วัย กัารถูกัทำาร�าย กัารสืู้ญ่หาย คืวัามล่าช�า หร้อจุากัอุบ่ัตู้ิเหตูุ้ตู้่างๆ

• มัคืคืุเทศกั์ พนำักังานำ และตู้ัวัแทนำบ่ริษััทฯ ไม่ม่สื้ิทธัิ�ในำกัารให�คืำาสื้ัญ่ญ่าใดิๆ ทั�งสื้ิ�นำแทนำ 
บ่ร์ษััทฯนำอกัจุากัม่เอกัสื้ารลงนำามโดิยผู�ม่อำานำาจุของบ่ร์ษััทฯกัำากัับ่เท่านำั�นำ

• ราคืาดิังกัล่าวัข�างตู้�นำสื้ามารถเปล่�ยนำแปลงไดิ�ตู้ามคืวัามเหมาะสื้ม ทั�งนำ่�ขึ�นำอยู่ตู้ามสื้ภูาวัะ
คื่าเง์นำบ่าทและคื่านำำ�ามันำท่�ไม่คืงท่� กัารปรับ่ราคืาคื่าโดิยสื้ารของสื้ายกัารบ่ินำ เพิ�มเตู้ิมจุากั
ราคืาท่�กัำาหนำดิไวั�

• เมื�อท่านำออกัเดิินำทางไปกัับ่คืณ์ะแล�วั ท่านำงดิใช�บ่ริกัารใดิบ่ริกัารหนำึ�ง หรือไม่เดิินำทาง
พร�อมคืณ์ะ ถือวั่าท่านำสื้ละสื้ิทธั์� ไม่สื้ามารถเรียกัร�องคื่าบ่ร์กัารคืืนำไดิ� ไม่วั่ากัรณ์่ใดิๆ ทั�ง
สื้ิ�นำ




