วันที่พิมพ์ : 15-11-2019 13:57:02

DE085 : ทัวร์ทะเลบัวแดง สังคม วัดป่าภูก้อน เชียงคาน 4 วัน 2 คืน (Van)

เดือน

กำหนดการ

ธันวาคม 2562

29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

มกราคม 2563

09-12 ม.ค. 63 , 16-19 ม.ค. 63 , 23-26 ม.ค. 63 , 30 ม.ค.-02 ก.พ. 63

กุมภาพันธ์ 2563

06-09 ก.พ. 63 , 07-10 ก.พ. 63 , 13-16 ก.พ. 63 , 20-23 ก.พ. 63 , 27 ก.พ.01 มี.ค. 63
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ขอนแก่น

21.00 น.

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

21.30 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2

05.00 น.

ขอนแก่น - กุมภวาปี - ทะเลบัวแดง - ภูฝอยลม - อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม
(หนองคาย)
เดินทางถึง จ. ขอนแก่น ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า
รับประทานอาหารเช้า (1) (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ฯลฯ)
เดินทางไป ทะเลบัวแดง ณ บึงหนองหาน (ลงเรือที่ ท่าเรือบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี)
ล่องเรือชมทะเลบัวแดง ด้วยเรือขนาด 15 ที่นั่ง (มีชูชีพสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน) ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1.30 ชม.

09.00 น.

นำท่านสู่ ภูฝอยลม
ภูฝอยลม ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย ที่อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร
บนภูอากาศเย็นสบายตลอดปี ชื่อของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนิดหนึ่งคือ "ฝอยลม"
ซึ่งเคยพบเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันพบได้น้อยลงเนื่องจากป่าถูกบุกรุกจนมีสภาพเสื่อมโทรม
ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และให้เป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน
ประกอบด้วยสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษามหาราชินี อุทยานโลกล้านปี มีหุ่นจำลองไดโนเสาร์
และพิพิธภัณฑ์แสดงซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ และมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ซึ่งจะได้พบป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
ป่าเต็งรัง สลับป่าทุ่งหญ้า น้ำตกเล็กๆ และถ้ำ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (2)
หลังอาหารเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ให้ท่านได้สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และถ่ายรูปกับวัดที่สวยติ
ดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยตามอัธยาศัย
วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี เป็นศาสนสถานที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม
วัดป่าภูก้อนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่รายล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการสร้างวัด คือ
ความมุ่งหมายที่จะรักษาธรรมชาติของป่าอันสมบูรณ์ และแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้จากการถูกบุกรุกทำลาย
นอกจากนี้บริเวณวัดเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม
ที่นอกจากจะเย็นใจในการได้เดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
ยังเย็นตาไปกับงานก่อสร้างอันสวยงามอลังการอีกด้วย

17.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
ให้ท่านสักการะบูชา และชมวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนราม่า ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่ถือว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
และภายในวัดยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ที่ดูร่มรื่น สบายตา ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังที่ได้ไปเยือน
วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา และมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร
จากจุดชมวิววัดผาตากเสื้อ หากมองไปทางซ้ายมือ จะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงวาดยาวโค้งเป็นคุ้งน้ำ กลางแม่น้ำมีเกาะ
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ขนาดใหญ่ มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน
และในช่วงที่น้ำลดหากไปยืนอยู่บนวัดผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น้ำโขง
จะเห็นสันทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
จนได้รับการตั้งให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream Destination 2 จาก ททท.
18.30 น.

นำทางเดินทางสู่ อ.สังคม จ.หนองคาย
อำเภอสังคม เป็นอำเภอเล็กๆ ของจังหวัดหนองคาย ติดลำน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของจังหวัดหนองคาย

19.00 น.

บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง อ.สังคม จ.หนองคาย
Check in เข้าสู่ที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ท่ามกลางบรรยากาศริมโขง ... ZZzzz

วันที่ 3

ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดถ้ำศรีมงคล (ถ้ำดินเพียง) - แก่งคุดคู้ - วัดศรีคุณเมือง - เชียงคาน

05.30 น.

คณะพร้อมกันหน้ารีสอร์ท เตรียมออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน เช้านี้เราจะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถอีแต๊ก
(ได้สัมผัสวิถีชีวิตอีกแบบ) เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว ถือว่าเป็น จุดชมทะเลหมอกสุด Unseen
ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดหนองคาย
ภูห้วยอิสัน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองพระอาทิตย์ขึ้น
และทะเลหมอกได้กว้างไกลสุดตา และยังสามารถมองเห็นเกาะแก่ง ของแม่น้ำโขง ซึ่งหากวันใดที่สายหมอกบางเบา
จะสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้า สะท้อนไปยังพื้นน้ำและเกาะแก่งได้ชัดเจน

07.30 น.

บริการอาหารเช้า (4)
นำท่าน Check out ออกจากรีสอร์ท
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดถ้ำศรีมงคล (ถ้ำดินเพียง) อ.สังคม จ.หนองคาย
วัดถ้ำดินเพียง อยู่ที่บ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ณ ที่แห่งนี้ เชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เป็นเส้นทางสู่เมืองพญานาค
ที่สามารถเดินทางไปใต้ลำน้ำโขงไปๆมาๆ ระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์ได้
โดยมีเรื่องเล่าว่าในถ้ำแห่งนี้เป็นเส้นทางที่พระธุดงด์จากลาว ใช้ข้ามฝั่งลอดใต้แม่น้ำโขงเข้ามายังเมืองไทย
เป็นถ้ำที่ต้องเป็นพระผู้ทรงศีลอันแก่กล้าเท่านั้นจึงจะเห็นเส้นทางสัญจรดังกล่าว
ลักษณะถ้ำดินเพียงนี้คล้ายเมืองบาดาลของพญานาค ตามความเชื่อของชาวบ้าน ภายในถ้ำจะมีความชื้น
และมีน้ำไหลตลอดปี มีก้อนหินเป็นแท่งตั้งวางอย่างจงใจ มีส่วนเว้าโค้งของหินภายในถ้ำที่สวยงาม
**แนะนำ ควรแต่งกายในชุดที่ทะมัดทะแมง เนื่องจากบางจุดต้องเดินเข่าหรือลอดในพื้นที่จำกัด **

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (5)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย

14.30 น.

นำท่านแวะ แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม
ฯลฯ
จากนั้นเดินทางไป วัดศรีคุณเมือง ชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างไม้สมัยโบราณ
Check in เข้าที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
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18.00 น.

วันที่ 4

อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋น่ารักในแบบของเชียงคาน
จากนั้นนำท่านกลับที่พัก
เชียงคาน - เลย - Crystal Box Coffee - สวนหินผางาม - กรุงเทพฯ

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำทุกท่าน ใส่บาตรข้าวเหนียว ณ ถนนคนเดินเชียงคาน

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ โรงแรมที่พัก [หรือตลาดเช้าเชียงคาน]
Check out ออกจากที่พัก เดินทางสู่ อ.เมืองเลย
แวะเติมคาเฟอีนและขนมหวาน กันที่ Crystal Box Coffee ร้านกาแฟเก๋ไก๋ น่ารักๆ มีเมนูของหวานแนะนำก็คือ Greentea
Honey Toasts สูตรเฉพาะของทางร้าน ด้วยชาเขียวหอมๆ + น้ำผึ้งแท้100% + เนย เสริฟร้อนๆ กับไอศครีม
ทานคู่ผลไม้สดเคลือบน้ำผึ้ง ... ฟินได้อีก
ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ.หนองหิน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (7)
นำท่านชม สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย"
ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต
(ผจญภัยเล็กน้อย)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (8) ที่ตัวเมืองเพชรบุรณ์
เดินทาง กลับกรุงเทพฯ

23.00 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
09 - 12 มกราคม 2563
16 - 19 มกราคม 2563
23 - 26 มกราคม 2563
30 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563
06 - 09 กุมภาพันธ์ 2563
07 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

6,500
6,200
6,200
6,200
6,200
6,500
6,500
6,200
6,200
6,200

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน หรือ 2 ท่าน
(มีเตียง) ราคาท่านละ
6,200
5,900
5,900
5,900
5,900
6,200
6,200
5,900
5,900
5,900
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เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่มีเตียง)
ราคาท่านละ
5,500
5,200
5,200
5,200
5,200
5,500
5,500
5,200
5,200
5,200

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
2,000
2,000
1,500
1,500
1,500

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP (D4D รุ่นใหม่) พร้อมน้ำมันและคนขับ
• ค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศลาว
• ค่าที่พัก ห้องพักคู่ 2 คืน
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามระบุในโปรแกรม
• ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
• ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
• ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
• 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
• รอบเดียวเที่ยว 3 จังหวัด อุดรธานี-หนองคาย-เลย กับแดนอีสานเหนือ "เที่ยวภู ดูถ้ำ ดื่มด่ำ 2 ทะเล" | เที่ยวภู : ภูฝอยลม วัดผาตากเสื้อ
วัดป่าภูก้อน | ดูถ้ำ: ถ้ำดินเพียง | ดื่มด่ำ 2 ทะเล : ชมทะเลบัวแดง ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน | เชียงคาน : เมืองเก่าริมโขง สุดแสนโรแมนติก ...
สบายๆ กับวันหยุดพักผ่อนของท่าน
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
• ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
• รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
• ของใช้ส่วนตัว
• ยาประจำตัว
• กล้องถ่ายรูป
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