2TH015 : ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ | เทีย
่ วเชียงคาน จ.เลย
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยรถตูป
้ รับอากาศ VIP 9 ทีน
่ ง
ั่

แผนการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ - อ.หล่มเก่า - อ.ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปส
๎ สนา พระธาตุศรีสองรัก
05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตูป
้ รับ
อากาศ VIP รุน
่ ใหม่
มุ่งหน้าสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
[พิมพ์ที่นี่]

06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ได้ทง
ั้ สิน
้
07.00 น. อิสระอาหารเช้า @ข้าวแกงบ้านสวน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นาท่านเดินทางไป วัดเนรมิตวิปส
๎ สนา อ.ด่านซ้าย นาท่านนมัสการพระ
พุทธชินราชจาลอง ชมความสง่างามของวิหารทีต
่ ั้งอยูบ
่ นยอดเขา ให้
เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่ง
ประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก

*ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทัง
้ ข้างในและข้างนอก
เกร็ดความรู้
เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝ๎่งแม่น้าหมัน สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต
(เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปีพ.ศ. 2106 พระ ธาตุศรีสองรักสร้างขึ้น
เพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียง
จันทร์ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอานาจ
และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอานาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกาลังเพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทา
สัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้าดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทา
ไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลาง
ระหว่างแม่น้าน่าน และแม่น้าโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร
นอกจากนี้ภายในพระธาตุศรีสองรักยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัว
[พิมพ์ที่นี่]

นาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ มีหน้าตักกว้าง 21
นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 12 ถึ15 ค่า เดือน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรือ "ลูกผึ้งลูก
เทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนาต้นผึ้งมาถวายพระธาตุ ซึ่ง
ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจาทุกปี

นาท่านเดินทางไปชม พิพธ
ิ ภัณฑ์ผต
ี าโขน (วัดโพนชัย) ศึกษาประวัติ
ความเป็นมาอันยาวนานของ
ประเพณีผีตาโขน
17.30 น. Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย ZZzz

วันทีส
่ อง อุทยานแห่งชาติภเู รือ - วัดสมเด็จภูเรือมิง
่ เมือง [เทศกาลผีตาโขน] เชียงคาน - วัดศรีคน
ุ เมือง
- แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝ๎ง่ แม่นาโขง
้
- ถนนคนเดินเชียงคาน
05.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภเู รือ จ.เลย
นาท่านชมพระอาทิตย์ขน
ึ้ และทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิว อุทยาน
แห่งชาติภเู รือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการ
พระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

[พิมพ์ที่นี่]

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของทีพ
่ ก
ั
นาท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิง
่ เมือง
วัดสมเด็จภูเรือมิง
่ เมือง หรือชื่อเดิม วัดพระกริง
่ ปรเมศร์ ตัง
้ อยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงาม
ของขุนเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปมาในอาเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย และเป็นที่ประดิษฐานขององค์
พระพุุทธรูป พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ หรือพระกริ่งปวเรศ สาหรับวัด
สมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาป๎ตยกรรม
ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอย่างมาก โดยตัวโบสถ์วิหารถูกสร้างด้วยไม้สัก
ที่ถูกนามาแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงทั้งหลัง ..ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้
ขึ้นไปสักการะเป็นอย่างมาก สาหรับพระนอน พระวิหาร นาคหัวบันได ก็ถูกแกะสลักมาจากหิน
หยกแม่น้าโขง อีกด้วย

***ช่วง เทศกาลผีตาโขน ประมาณเดือนมิถน
ุ ายน นาท่านสัมผัส
ประเพณีดั้งเดิมของชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ชมขบวนผีตาโขน มากกว่า
2,000 ตัว เลือกซือ
้ ของทีร
่ ะลึก และชิมอาหารพื้นบ้านมากมายในงาน
ซึ่งมีเพียงปีละครัง
้ เท่านั้น
ประเพณีแ ห่ผีต าโขน จัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่า "งานบุญหลวง"
หรือ "บุญผะเหวด" ซึ่งตรงกับเดือน 7 มีขึ้นที่อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และจัดเป็นการละเล่นที่
ถือเป็นประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวสหรือเทศน์ มหาชาติ ประจาปีกับพระธาตุศรีสอง
รัก ปูชนียสถานสาคัญของชาวด่านซ้าย เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อของจังหวัด
เลย โดยมี ก ระบวนแห่ ผี ต าโขนโดยแต่ ง กายคล้ า ยผี แ ละปี ศ าจใส่ ห น้ า กากขนาดใหญ่ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์มีลวดลายที่งดงามแตกต่างกันไป แสดงการละเล่นเต้นรากันอย่างสนุกสนานในขบวน
แห่งที่แห่ยาวไปตามท้องถนน

นาท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
13.30 น. ถึง อ.เชียงคาน นาท่านชม วัดศรีคณ
ุ เมือง ซึ่งเป็นวัดคูบ
่ ้านคู่เมืองของ
ชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมอ
ื ช่างไม้สมัยโบราณ
[พิมพ์ที่นี่]

16.00 น. นาท่านเดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้
เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ
นาท่าน ล่องเรือเลียบฝ๎ง
่ แม่นาโขง
้
พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีก
บรรยากาศหนึง
่ ของเมืองเชียงคาน
Check in เข้าที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้าอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
18.00 น. อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วย
ร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน จากนั้นนาท่านกลับที่พก
ั

วันทีส
่ าม ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - Crystal Box Coffee - วัดป่า
ห้วยลาด - ไร่กานัลจุล
- กรุงเทพฯ

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ ให้เวลาถ่ายรูปกัน
พอสมควร

[พิมพ์ที่นี่]

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืม
ชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน
09.00 น. Check Out ออกจากทีพ
่ ัก
แวะเติมคาเฟอีนและขนมหวาน กันที่ Crystal Box Coffee ร้านกาแฟเก๋
ไก๋ น่ารักๆ มีเมนูของหวานแนะนาก็คอ
ื Greentea Honey Toasts สูตร
เฉพาะของทางร้าน ด้วยชาเขียวหอมๆ + น้าผึง
้ แท้100% + เนย เสริฟ
ร้อนๆ กับไอศครีม ทานคู่ผลไม้สดเคลือบน้าผึง
้ ... ฟินได้อก
ี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร
เดินทางไป วัดป่าห้วยลาด
วัดป่าห้วยลาด มีจุดเด่นที่ พระประธานสีขาวบริสุทธิ์ สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระ
สัพพัญํูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ที่สุด ซึ่งงดงามปานเทวดาสร้างและศักดิ์สิทธิ์ ประดุจ
หลวงพ่อโสธร มีฉากหลังเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเรี่ย มากระทบพื้นดิน

16.00 น. แวะซื้อของฝากที่ ไร่กานันจุล
รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหาร
24.00 น. นาท่านเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ
สิ้นสุดการให้บริการ
*******************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษท
ั จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ

[พิมพ์ที่นี่]

ราคาผูใ
้ หญ่
ท่านละ
5,800
5,500
5,500
5,500
5,800
5,500
5,500
5,800
5,900
5,500
5,500
5,500
5,500
5,800
5,500
5,500
5,500
5,800
5,800
5,500
5,500
5,500
5,500

วันเดินทาง
04-06 กันยายน 2563
11-13 กันยายน 2563
18-20 กันยายน 2563
25-27 กันยายน 2563
02-04 ตุลาคม 2563
09-11 ตุลาคม 2563
16-18 ตุลาคม 2563
23-25 ตุลาคม 2563
30 ต.ค.-01 พฤศจิกายน 2563
06-08 พฤศจิกายน 2563
13-15 พฤศจิกายน 2563
20-22 พฤศจิกายน 2563
27-29 พฤศจิกายน 2563
05-07 ธันวาคม 2563
11-13 ธันวาคม 2563
18-20 ธันวาคม 2563
25-27 ธันวาคม 2563
31 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64
01-03 มกราคม 2564
08-10 มกราคม 2564
15-17 มกราคม 2564
22-24 มกราคม 2564
29-31 มกราคม 2564

เด็กอายุ 4-11 ปี
ราคาท่านละ
5,500
5,200
5,200
5,200
5,500
5,200
5,200
5,500
5,600
5,200
5,200
5,200
5,200
5,500
5,200
5,200
5,200
5,500
5,500
5,200
5,200
5,200
5,200

พักเดีย
่ ว
1,200
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
1,000
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
1,000
1,000
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000
1,000

รายละเอียดอัตราค่าบริการ
ลักษณะการเข้าพัก

ราคา

ราคาขึน
้ อยูก
่ บ
ั ช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่า
[พิมพ์ที่นี่]

5,500 (ราคาเริ่มต้น)
5,500

กว่า 3-11 ปี
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

5,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่าน
ละ

5,000

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ

1,000

เงือ
่ นไขการจอง มัดจาท่านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรานีร
้ วม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการ
เดินทาง





ค่าทีพ
่ ัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)
ค่าอาหารทีร
่ ะบุในรายการ 7 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาททัง
้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั เงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวต
ิ
อัตรานีไ
้ ม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร
่ ะบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
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× ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7% และหักณทีจ
่ า
่ ย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
สิง
่ ทีค
่ วรนาไป







เสื้อกันหนาวหมวกและถุงมือ
รองเท้าสวมสบาย
ครีมกันแดด
ของใช้ส่วนตัว
ยาประจาตัว
กล้องถ่ายรูป

เงือ
่ นไขการจองและสารองทีน
่ งั่
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ
ราคาเต็ม
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถ
เรียกเงินมัดจาคืนได้
เงือ
่ นไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษท
ั จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญหากท่านไม่
สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานทีท
่ ี่กาหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้
บริการส่วนใดส่วนหนึง
่ พร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน
นั้นคืนได้
3. บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไ
์ ม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย
เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติการจราจรและอุบต
ั ิเหตุตา
่ งๆทีอ
่ าจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อน
ื่ ๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของ
บริษท
ั ฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก
่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้
เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร
่ ะบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง
้ สิ้น
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เงือ
่ นไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจานวนเงินที่ชาระมาแล้วใน
ทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
* การเลือ
่ นการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้น
จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิใ
์ นการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจานวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 9 ทีน
่ ั่ง - คณะจองจานวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ากว่า 8 ท่าน
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