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DE096 : โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย ภูลำดวน 3 วัน 1 คืน (Van)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.หนองหิน จ.เลย

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

อ.ด่านซ้าย จ.เลย

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อ.หนองหิน - ภูป่าเปาะ - ถ้ำโพธิสัตว์ - เชียงคาน - วัดพระบาทภูควายเงิน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือชมแม่น้ำโขง -

วัดศรีคุณเมือง - ถนนคนเดิน

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.หนองหิน อิสระทำภาระกิจส่วนตัว

นำคณะทัวร์เดินทางสู่ ภูป่าเปาะ ขึ้นไปชมบรรยากาศบนจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร

สามารถมองเห็น ภูหอ ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูง เป็นภูเขายอดตัดหรือภูเขายอดราบ

โดยเฉพาะช่วงที่มีทะเลหมอกปกคลุมนักท่องเที่ยวเรียกว่า คล้ายภูเขาไฟฟูจิยามาในประเทศญี่ปุ่น 

07.30 น.  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไป ถ้ำพระโพธิสัตว์ ชมหินงอกหินย้อย ชมเถาวัลย์ยักษ์อายุหลายร้อยปีและที่นี่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำองค์บาก

2 อีกด้วย

ถ้ำพระโพธิสัตว์ เป็นถ้ำที่เงียบภายในมีถ้ำเล็กและถ้ำใหญ่มากมายและรอบบริเวณเป็นป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ

ที่ยังมีความสมบูรณ์มีพืชพรรณที่น่าสนใจและหายากภายในถ้ำต่างๆ ยังมีหินงอกหินย้อย หินประกายแสง

และหินเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการ ถ้ำโพธิสัตว์ประกอบด้วยคูหาเล็กน้อยมากมาย หิน และแม้กระทั่งเถาวัลย์

ตัวถ้ำอยู่ใต้ยอดเขามีทั้งหมด 15 คูหา แต่ละคูหามีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น เขาวงกต ถ้ำลับแล สวรรค์ชั้นต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีหินย้อยรูปร่างสวยงามแปลกตาอีกมากมาย ใช้เวลาในการเดินชมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่าน check in เข้าสู่ที่พักระดับมาตรฐาน เก็บสัมภาระเรียบร้อย เชิญอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. นำคณะทัวร์ไปนมัสการ รอยพระพุทธบาท ณ วัดพระบาทภูควายเงิน

วัดพระบาทภูควายเงิน ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนหินลับพร้า (หินลับมีด)

ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยแตกแต่ไม่มีอักษรจารึก ขนาดกว้างประมาณ 1 ศอกยาวประมาณ 1 วา

รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคมพ.ศ.2478

นอกจากนี้ยังมีพระเจ้าใหญ่พุทธฉัพรรณรังสี พระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่

และตามพระวรกายยังประดับด้วยกระจกเงาชิ้นเล็กๆให้ได้สักการะ

และสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาต่อผู้มาเยือนอีกสิ่งหนึ่งก็คือปูนปั้นรูปควายเงินที่ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถทางเข้าวัดนั่นเอง

นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ

นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน

นำท่านไปยัง วัดศรีคุณเมือง ชมภาพจิตกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างไม้สมัยโบราณ

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

อิสระการท่องราตรี ถนนคนเดิน  ซึ่งตั้งอยู่บนถนนริมโขงที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน

ใครหมดแรงก็แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย......zz
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วันที่ 3 ทะเลหมอกภูลำดวน - วัดป่าห้วยลาด - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - ชาโต้ เดอ เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา -

พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) - กรุงเทพฯ

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำท่านไปยัง ภูลำดวน จุดชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองปากชม

แหล่งชมทะเลหมอกสวยเหนือลำน้ำโขงซึ่งสามารถมองเห็นวิวของทะเลหมอกได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเหนืออากาศเย็นฉ่ำ

ภูลำดวน มีลักษณะเป็นยอดเขาสูงอยู่ริมแม่น้ำโขง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 368 เมตร

ซึ่งสามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้แบบพาโนรามา รวมทั้งยังสามารถมองเห็นวิวของแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้อีกด้วย

07.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร Check out นำท่านเดินทางสู่ อ.ภูเรือ

นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าห้วยลาด สักการะพระประธานสีขาวบริสุทธิ์สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มีนามว่าพระสัพพัญญู

รู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ที่สุด ซึ่งงดงามปานเทวดาสร้างและศักดิ์สิทธิ์ประดุจหลวงพ่อโสธร

มีฉากหลังเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้ามองเห็นม่านเมฆลอยระเรี่ยมากระทบพื้นดิน

วัดป่าห้วยลาด เดิมคือ สำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง

ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ทางด้านทิศตะวันตก ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส

จึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบ มาตั้ง สำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา เมื่อตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์แล้ว

หลวงปู่ชอบได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เพื่ออบรมสั่งสอนชาวบ้านห้วยลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่ง

ท่านจึงได้เดินทางจาริกธุดงค์ต่อไป นับจากปี 2483 เป็นต้นมา สำนักสงฆ์ห้วยลาดได้มีครูบาอาจารย์

พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น  ได้มาพักเพื่อปฏิบัติธรรม จำพรรษา เป็นประจำทุกปีมิได้ขาด พระอาจารย์อุทัย

ฌานุตตโม (อ.ติ๊ก) ได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ห้วยลาด และได้เป็นผู้นำ พาชาวบ้านห้วยลาดพัฒนาสำนักสงฆ์ห้วยลาด

เดิมมีเนื้อที่ 17 ไร่ และในปี 2538

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
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บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง หรือชื่อเดิม วัดพระกริ่งปรเมศร์

ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปมาในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

และเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุุทธรูป พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาจอมแพทย์ หรือพระกริ่งปวเรศ

สำหรับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม

และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอย่างมากโดยตัวโบสถ์วิหารถูกสร้างด้วยไม้สักที่ถูกนำมาแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงทั้ง

หลัง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นไปสักการะเป็นอย่างมาก สำหรับพระนอน พระวิหาร นาคหัวบันได

ก็ถูกแกะสลักมาจากหินหยกแม่น้ำโขงอีกด้วย

แวะซื้อของฝากที่ร้าน ชาโต้ เดอ เลย เช่น ไวน์ชั้นดี "ชาโต้ เดอ เลย", บรั่นดี "วิคตอรี่" รสนุ่ม, องุ่นไร้เมล็ด,

มะคาเดเมียเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อ.ด่านซ้าย 

นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา

นำท่านนมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก 

*ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก

เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา

และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร์

กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ

เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับพม่า

จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน

จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำโขง

ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร 

นอกจากนี้ภายในพระธาตุศรีสองรักยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา

องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 12 ถึ15 ค่ำ เดือน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย

หรือ "ลูกผึ้งลูกเทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้งมาถวายพระธาตุ

ซึ่งถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะให้รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

16.00 น. แวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล

22.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ•

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่•

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000

บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

สิ่งที่ควรนำไป

เสื้อกันหนาวหมวกและถุงมือ•

รองเท้าสวมสบาย•

ครีมกันแดด•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไ

ม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่

อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอ

กเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•

www.DoubleEnjoy.com



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้•

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

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

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

www.DoubleEnjoy.com


