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DE017 : ทัวร์เชียงคานแบบเจาะลึก ราคาประหยัด [พักเกสต์เฮ้าส์] 3 วัน 1 คืน (Van)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.เลย

21.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่

อ.ภูเรือ จ.เลย

21.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ภูทอก - เชียงคาน - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง

05.30 น. เดินทางถึง ทะเลหมอกภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร อิสระอาหารเช้า ณ ตลาดเช้าเชียงคาน

หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน

อิสระอาหารเช้า ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไป วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน และพร้อมชมวิวทิวทัศน์จากยอดเขา

เดินทางไป แก่งคุดคู้

อิสระให้ท่านเล่นน้ำ ชมวิว หรือไปนั่งร้านอาหารริมแก่งคุดคู้ กินกุ้งเต้น และปลาแม่น้ำโขงอร่อยๆ

ของกลุ่มสตรีอาหารพื้นเมืองแก่งคุดคู้ กันตามอัธยาศัย และสามารถเลือกซื้อของฝากชื่อดังจากเชียงคาน เช่น

มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ

บ่าย Check in เข้าที่พัก เป็น Guest House

เรือนไม้แบบฉบับเชียงคานแท้ๆ ห้องพัดลม (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ห้องน้ำรวม เครื่องทำน้ำอุ่น อยากเข้าถึงเมืองเชียงคานจริงๆต้องพักเกสต์เฮ้าส์ริมโขงครับผม 

*หากใครอยากพักเป็นรีสอร์ท ก็แจ้งความจำนงค์มาได้ครับ

อิสระให้ท่านพักผ่อนเอาแรง นั่งเล่น นอนอ่านหนังสือริมโขง หรือหากใครมีแรงเหลือเฟือ

ก็สามารถเดินเที่ยวชมเมืองเชียงคานกันได้แบบสบายๆ โดยมีร้านค้าน่ารักๆ ตามแบบฉบับของเชียงคาน อาทิเช่น รักเลย

ไอเดียดีดี ใช่เลย สะบายดีเชียงคาน สองผัวเมีย ๙ เจริญ ลมรำเพย ฯลฯ

17.00 น. นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน

18.00 น. อิสระอาหารเย็น

จากนั้นได้เวลาท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน

วันที่ 3 เชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - วัดมหาธาตุ - วัดท่าคก - วัดศรีพนมนพมาศ - วัดป่าใต้ - วัดป่ากลาง หรือ

วัดมัชฌิมาราม - วัดสันติวนาราม - วัดสันติวนาราม - วัดโพนชัย - วัดภูช้างน้อย - สวนหินผางาม - กรุงเทพฯ

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ ณ เชียงคาน เตรียมตัว ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณียอดนิยมของชาวเชียงคาน โดยพระจะมาบิณฑบาตร

ประมาณ 6.00-6.30 น. 

*ควรแต่งกายให้เรียบร้อย ไม่นุ่งสั้นจนเกินไป และถอดรองเท้าในขณะที่ใส่บาตร
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07.00 น. ตะลุยเชียงคานยามเช้า ให้อิสระเต็มที่ครึ่งวันเช้า ให้สมกับที่เป็นโปรแกรมเจาะลึกเชียงคานกันเลยทีเดียว

กิจกรรมยอดนิยมของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือ ขี่จักรยานเที่ยวชมเมืองเชียงคาน ลัดเลาะไปตามริมโขง ไหว้พระ 9 วัด

โดยมีวัดที่สำคัญๆดังนี้

วัดศรีคุณเมือง

อยู่ซอย 6-7 ชมพระอุโบสถ ศิลปะล้านนาผสมล้านช้าง 

และภาพเขียนจากช่างโบราณที่หน้าจั่ว 

วัดมหาธาตุ

อยู่ซอย 14 วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงคาน 

ชมพระอุโบสถไม้เก่าแก่รูปแบบล้านช้าง 

ภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ 

บริเวณหน้าจั่วมีภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวประวัติเมืองเชียงคาน 

และมีเจดีย์ก่ออิฐที่เชื่อกันว่าสร้างทับรูพญานาค 

วัดท่าคก

อยู่ซอย 21 วัดนี้เชื่อกันว่าสร้างโดยพระยาศรีอรรคฮาต 

เจ้าเมืองคนสุดท้ายของเชียงคาน

วัดศรีพนมนพมาศ

เข้าซอย 21 ตรงขึ้นไปผ่านสี่แยกถนนศรีเชียงคาน 

วัดนี้เป็นวัดใหม่ที่มีอุโบสถกับลวดลายปูนปั้นที่งดงาม 

วัดป่าใต้ 

โดยขี่กลับมาที่ถนนศรีเชียงคาน 

ไปที่ซอย 17 ชมพระอุโบสถเก่าแก่ ศิลปะแบบหลวงพระบาง 

ภายในมีพระพุทธรูปทอง พระพุทธรูปไม้ศิลปะหลวงพระบาง

และตู้พระธรรมใบลานที่งดงาม

วัดป่ากลาง หรือ วัดมัชฌิมาราม

ซอย 10 มีพระอุโบสถสมัยใหม่ในแบบรัตนโกสินทร์ 

แต่ผสมผสานช่อฟ้าในแบบล้านช้าง

วัดสันติวนาราม

เป็นวัดที่มีรอยพระพุทธบาทจำลอง และพระอุโบสถแบบรัตนโกสินทร์ 

ที่มีระเบียงคตล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ประดิษฐานพระพุทธรูปเรียงรายอยู่โดยรอบ

วัดโพนชัย

อยู่ระหว่างซอย 2-3 ชมพระอุโบสถที่มีรูปสถาปัตยกรรมล้านช้าง

ผสมสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
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วัดภูช้างน้อย

ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนเนินเขาสูง บริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงคาน

หลังจากขี่จักรยานกันจนหมดแรงแล้ว ก็หาร้านอาหารอร่อยๆ ริมโขง นั่งกินพร้อมชมบรรยากาศเพลินๆกันตามอัธยาศัย

จากนั้นก็กลับที่พัก

เที่ยง Check out ออกจากที่พัก จากนั้น ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ. หนองหิน

บ่าย เดินทางไป สวนหินผางาม

สวนหินผางามพิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย"

ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต

(ผจญภัยเล็กน้อย)

15.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินเที่ยงคืน

แวะให้รับประทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ•

ค่าที่พัก 1 คืน (Guest House ห้องพัดลม พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำรวม เครื่องทำน้ำอุ่น)

*พักรีสอร์ทแอร์เพิ่มท่านละ 500 บาท

•

ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง•

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าอาหารทุกมื้อ อิสระตามใจชอบ แต่เราจะแนะนำให้•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

การจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทาง

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ •

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
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รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน•

ลักษณะทริป

เยือนเมืองเลย ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก

ชมสวนดอกไม้และเยือนเมืองเล็กๆริมโขงที่แสนสงบ ... เชียงคาน สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน

•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด•

รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•
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