
 

 

 

2TH015 : ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ | เที่ยวเชียงคาน จ.เลย 3 วัน 2 คนื 
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่น่ัง 

 

 

แผนการเดนิทาง 
 

 

 

05.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  
 มุ่งหนา้สู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
07.00 น. อิสระอาหารเช้า @ข้าวแกงบ้านสวน อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซา้ย น าท่านนมสัการพระพทุธชินราชจ าลอง ชมความ 
 สง่างาม ของวหิารที่ตั้งอยูบ่นยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
  เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมสัการองคพ์ระธาตุศรีสองรัก ซ่ึงประชาชนชาวเลยใหค้วามนบัถือ 
 มาก *หา้มสวมเส้ือผา้ที่มีสีแดงทั้งขา้งในและขา้งนอก 
  เกร็ดความรู้ 
  พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าหมนั สร้างข้ึนสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิแห่งกรุงศรี   
 อยธุยา และพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจนัทร์) เม่ือปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปีพ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรัก
สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างกรุงศรีอยธุยา และเวียงจนัทร์ กษตัริยท์ั้ง สองพระองคท์รงครองราชสมบติั
ตรงกบัสมยัท่ีพม่าเรืองอ านาจ และมีการเจดียรุ์กรานดินแดนต่างๆ เพ่ือขยายอ านาจ สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ และพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช จึง
ตกลงรวมก าลงัเพ่ือต่อสู้กบัพม่า จึงทรงกระท าสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล ้าดินแดนของกนัและกนั และเพ่ือเป็นท่ีระลึกในการท าไมตรีต่อกนั จึง
ไดร่้วมกนัสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพ่ือเป็นสักขีพยาน ณ ก่ึงกลางระหวา่งแม่น ้ าน่าน และแม่น ้ าโขง ซ่ึงเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจกัร 
นอกจากน้ีภายในพระธาตุศรีสองรักยงัมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างดว้ยศิลา องคพ์ระพุทธรูปสร้าง ดว้ยทอง
สัมฤทธ์ิ มีหนา้ตกักวา้ง 21 น้ิว สูง 30 น้ิว ทุกวนัข้ึน 12 ถึ15 ค ่า เดือน 6ชาว อ.ด่านซา้ย หรือ "ลูกผึ้งลูกเทียน" จะร่วมกนัจดังานสมโภชพระธาตุ
ข้ึน โดยจะน าตน้ผึ้งมาถวายพระธาตุ ซ่ึงถือเป็นประเพณีอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเกิดข้ึน ประจ าทุกปี 

  น าท่านเดินทางไปชม พพิิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ศึกษาประวตัิความเป็นมาอนัยาวนานของ 
  ประเพณีผตีาโขน 
17.30 น. Check in เขา้ที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั ZZzz 

 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - อ.หล่มเก่า - อ.ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก 



 

 

 

 
 

 

 

05.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย 
น าท่านชมพระอาทิตยข์ึ้นและทะเลหมอกยามเชา้ บนจุดชมววิ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า 
หินพานขนัหมาก นมสัการพระพทุธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พกั 
 น าท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง  

วัดสมเด็จภูเรือม่ิงเมือง หรือช่ือเดิม วัดพระกร่ิงปรเมศร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทศันียภาพอนัสวยงามของขนุเขาที่ขึ้นสลบัซบัซอ้นกนัไปมาในอ าเภอ ภู
เรือ จงัหวดั เลย และเป็นที่ประดิษฐานขององคพ์ระพุุทธรูป พระพุทธเจา้ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย ์หรือพระกร่ิงปวเรศ ส าหรับวดั
สมเดจ็ภูเรือม่ิงเมืองมีความโดดเด่นในเร่ืองของการออกแบบของตวัอาคารที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็น
อย่างมาก โดยตวัโบสถว์หิารถูกสร้างดว้ยไมสั้กที่ถูกน ามาแกะสลกัไวอ้ย่างวจิิตรบรรจงทั้งหลงั..ซ่ึงสร้างความประทบัใจให้กบันักท่องเที่ยวที่ได้
ขึ้นไปสักการะเป็นอย่างมาก ส าหรับพระนอน พระวหิาร นาคหัวบนัได ก็ถกูแกะสลกัมาจากหินหยกแม่น ้ าโขง อีกดว้ย 

 ***ช่วง เทศกาลผีตาโขน ประมาณเดือนมถิุนายน น าท่านสมัผสั ประเพณีดั้งเดิมของชาว อ.ด่านซา้ย จ.
เลย ชมขบวนผตีาโขน มากกวา่ 2,000 ตวั เลือกซ้ือของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นบา้นมากมายในงาน ซ่ึงมี
เพยีงปีละคร้ังเท่านั้น 

 ประเพณีแห่ผีตาโขน จัดเป็นส่วนหน่ึงในงานบุญประเพณีใหญ่หรือท่ีเรียกว่า "งานบุญหลวง" หรือ "บุญผะเหวด" ซ่ึงตรงกับเดือน 7 มีขึ้นท่ี
อ าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย และจัดเป็นการละเล่นท่ีถือเป็นประเพณีทุกปี เก่ียวโยงกับงานบุญพระเวสหรือเทศน์ มหาชาติ ประจ าปีกับพระธาตุศรี
สองรัก ปูชนียสถานส าคัญของชาวด่านซ้าย เป็นอีกหน่ึงประเพณีท่ีมีช่ือเสียงและขึน้ช่ือของจังหวัดเลย โดยมีกระบวนแห่ผีตาโขนโดยแต่งกาย
คล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ท่ีเป็นเอกลักษณ์มีลวดลายท่ีงดงามแตกต่างกันไป แสดงการละเล่นเต้นร ากันอย่างสนุกสนานในขบวน
แห่งท่ีแห่ยาวไปตามท้องถนน 
น าท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น.  ถึง อ.เชียงคาน น าท่านชม วัดศรีคุณเมือง ซ่ึงเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝา

ผนงัฝีมือช่างไมส้มยัโบราณ 
16.00 น. น าท่านเดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคุดคู ้เลือกซ้ือของฝากจากเชียงคาน เช่น 

มะพร้าวแกว้ ผา้ห่มนวม ฯลฯ 
น าท่าน ล่องเรือเลยีบฝั่งแม่น ้าโขง พร้อมชมพระอาทิตยต์กดินในอีกบรรยากาศหน่ึงของเมืองเชียงคาน 

  Check in เขา้ที่พกั หอ้งแอร์ ทีว ีน ้ าอุ่น (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
18.00 น. อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เตม็ไปดว้ยร้านคา้เก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียง

คาน จากนั้นน าทา่นกลบัที่พกั 
 
 

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง [เทศกาลผีตาโขน] - เชียงคาน - วัดศรีคุนเมือง  
  - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลยีบฝั่งแม่น ้าโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน 



 

 

 

 
 

 
 

05.30 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ตรู่ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
 รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอยา่ลืมชิมปาทอ่งโก๋ยดัไส ้ที่ขึ้นช่ือของเมือง

เชียงคาน 
09.00 น. Check Out ออกจากที่พกั 
 แวะเติมคาเฟอีนและขนมหวาน กนัที ่Crystal Box Coffee ร้านกาแฟเก๋ไก๋ น่ารักๆ มีเมนูของหวานแนะน าก็

คือ Greentea Honey Toasts สูตรเฉพาะของทางร้าน ดว้ยชาเขียวหอมๆ + น ้ าผึ้งแท1้00% + เนย เสริฟร้อนๆ 
กบัไอศครีม ทานคู่ผลไมส้ดเคลือบน ้ าผึ้ง ... ฟินไดอี้ก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร 
  เดินทางไป วัดป่าห้วยลาด 
  วัดป่าห้วยลาด มีจุดเด่นท่ี พระประธานสีขาวบริสุทธ์ิ สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระสัพพัญญรูู้แจ้งสามแดน 
  โลกธาตุ องค์ใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงงดงามปานเทวดาสร้างและศกัด์ิสิทธ์ิ ประดุจหลวงพ่อโสธร มีฉากหลังเป็นภูเขาเย่ียมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆ 
 ลอยระเร่ีย มากระทบพืน้ดิน 
16.00 น. แวะซ้ือของฝากที ่ไร่ก านันจุล 
  รับประทานอาหารเยน็ (7) ณ ร้านอาหาร 
24.00 น. น าท่านเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ และดว้ยความประทบัใจ 
 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 
*******************************************************************  

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

24-26 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
31 กรกฎาคม - 02 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

07-09 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
14-16 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
21-23 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
28-30 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

วันที่สาม ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - Crystal Box Coffee - วัดป่าห้วยลาด - ไร่ก านัลจุล   - 
กรุงเทพฯ 



 

 

 

04-06 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,200 
11-13 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,200 
18-20 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,200 
25-27 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,200 
02-04 ตุลาคม 2563 7,900 7,600 1,500 
09-11 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
16-18 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
23-25 ตุลาคม 2563 7,900 7,600 1,500 

30 ต.ค.-01 พฤศจกิายน 2563 7,500 7,200 1,200 
06-08 พฤศจกิายน 2563 7,500 7,200 1,200 
13-15 พฤศจกิายน 2563 7,500 7,200 1,200 
20-22 พฤศจกิายน 2563 7,500 7,200 1,200 
27-29 พฤศจกิายน 2563 7,500 7,200 1,200 

05-07 ธนัวาคม 2563 7,900 7,600 1,500 
11-13 ธนัวาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
18-20 ธนัวาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
25-27 ธนัวาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

31 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64 7,900 7,600 1,500 
01-03 มกราคม 2564 7,900 7,600 1,500 
08-10 มกราคม 2564 7,500 7,200 1,200 
15-17 มกราคม 2564 7,500 7,200 1,200 
22-24 มกราคม 2564 7,500 7,200 1,200 
29-31 มกราคม 2564 7,500 7,200 1,200 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 7,500 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 3-11 ปี 7,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 7,200 



 

 

 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 6,900 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,200 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 
อัตรานี้รวม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศVIP 9ที่นัง่พร้อมน ้ ามนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าที่พกั 2 คืน (พกัหอ้งละ2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิม่เติมตามการจ่ายจริง 
× ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ พนกังานยกกกระเป๋า 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากับภาษี) 

 
ส่ิงที่ควรน าไป 

 เส้ือกนัหนาวหมวกและถุงมือ 
 รองเทา้สวมสบาย 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 



 

 

 

 กลอ้งถ่ายรูป 
 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทาง 20 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเที่ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที่
ที่ก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเที่ยวบินภยัที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินที่ช าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต  ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ที่นัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต  ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้9 ที่นัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต  ่ากวา่ 6 ท่าน 


