เลย เชียงคาน ชมทะเลหมอก 3 วัน 1 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
เชียงคาน l ภูป่าเปาะ l สวนหินผางาม l พิพิธภัณฑ์ไทดา l ชมทะเลหมอกภูทอก l
แก่งคุด้ คู่ l สกายวอล์คเมืองเลย l

เริม่ ต้นเพียง

2,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-เลย

เช้า


วันที่ 2

เลย - ภูป่าเปาะ – สวนหินผางาม – สกายวอล์คเมืองเลย - ถนนคนเดินเชียง
คาน
ชมทะเลหมอกที่ภทู อก –เชียงคาน – แก่งคุดคู้ -บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดา กรุงเทพฯ




วันที่ 3
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กลางวัน เย็น







Day
1
กร ุงเทพฯ
วันที่ 1 กร ุงเทพฯ
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จ ุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรอง
ก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
23.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย

Day
2
กร ุงเทพฯ
เลย
วันที่ 2
เช้า

เลย - ภ ูป่าเปาะ – สวนหินผางาม – สกายวอล์คเมืองเลย - ถนนคนเดินเชียงคาน
อิสระอาหารเช้า ณ จ ุดพักรถ
นาท่านเดินทางสู่ ภูป่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย ภูป่าเปาะ ตั้งอยู่ที่บา้ นผาหวาย ตาบลปวนพุ อาเภอ
หนองหิน จังหวัดเลย เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย โดยมีฉากหลังเป็ นภูหอที่มีรปู ทรง
คล้ายภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนัน้ คาว่าภูป่าเปาะ นัน้ มาจากภูเขาที่มีป่าไผ่เปาะ ไผ่เปาะเป็ นไผ่
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กลางวัน

ค่า
ที่พกั

ชนิดหนึ่งที่ขนึ้ ได้ทวั ่ ไปตามภูเขา ลักษณะของไผ่เปาะนัน้ เป็ นไผ่ที่เปาะแตกหักง่าย และนี่คือที่มาของคา
ว่า ภูป่าเปาะ นาท่านเปลี่ยนนัง่ รถอีแต๊กขึน้ ภูป่าเปาะ ซึ่งจะนาท่านไปสูจ่ ดุ ชมวิวต่างๆ ของภูป่าเปาะนี้
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ วนหินผางามหรือค ุนหมิงเมืองเลย ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดิน
สลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยูใ่ นเขาวงกต ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบ
เห็นต้นไม้หายากและต้นไม้ยกั ษ์ที่มีอายุหลายร้อยปี สวนหินแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "คุนหมิงเมือง
เลย" เพราะมีลกั ษณะคล้ายกับป่ าหินที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ กายวอล์คเมืองเลย อยูท่ ี่อาเภอเชียงคาน ซึ่งเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวแห่งใหม่
ของจังหวัดเลย มีความสูงกว่าระดับแม่นา้ โขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก
2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็ นแม่นา้ เหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่นา้ โขง ที่กั้นพรมแดนไทยลาว และมีพระใหญ่ภคู กงิ้ว เป็ นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณ
สกายวอล์ค เชียงคาน ให้ท่านได้เก็ บภาพบรรยากาศริม ฝั ่งแม่น้าโขงตามอัธยาศัยพร้อมกับวิ ว อัน
กว้างขวางงดงาม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูถ่ นนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็ นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่นา้ โขงที่ขึ้น
ชื่อว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่ง ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง
วิถีชีวิตแบบดัง้ เดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน ภาพบ้านเก่าๆที่เรียงรายติดกันอยูร่ ิมถนนชายโขง ดึงดูดใจ
ให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ ไหลเดินทางกันมาที่นี่ บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่ง
ออกเป็ นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปไปกับถนนใหญ่ซึ่งเป็ นถนนสายหลัก เริ่ม
ตัง้ แต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1- 24 แบ่งเป็ นถนนศรีเชียงคานฝัง่ บนกับฝัง่ ล่างซึ่งชื่อซอยเหมือนกัน
ตลอดสองข้างทางนัน้ มีทงั้ ร้านอาหาร ร้านขายของฝากมากมาย ท่านยังสามารถเก็ บภาพที่ระลึกริม
ฝัง่ แม่นา้ โขงอันสวยงามได้อีกด้วย
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทาง เข้าที่พัก เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day
3
เลย
กร ุงเทพฯ
วันที่ 3

ชมทะเลหมอกที่ภ ูทอก –เชียงคาน – แก่งค ุดค ้ ู -บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดา -กร ุงเทพฯ
ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส จากนัน้ นาท่านขึน้ รถสองแถวท้องถิ่นไปชมทะเลหมอกที่ภทู อก ซึ่งเป็ นจุด
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เช้า

กลางวัน

15.00 น.
21.00 น.

ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขนึ้ ของเชียงคาน เป็ นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็ นจุด
ชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่นา้ โขงได้โดยรอบ
รับประทานอาหารเช้าแบบเชียงคานท่านละ 1 ชุด (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองเชียงคานยามเช้า ให้ทา่ นได้เก็บภาพบรรยากาศยามเช้าอีกครัง้
กลับเข้าสูที่พัก ให้ทา่ นได้ทาธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูแ่ ก่งค ุดคู้ ซึ่งอยูบ่ ริเวณเชียงคาน เป็ นที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคาน
เลยก็ว่าได้ โดยจะมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกใน
ยามเย็น ด้วยวิวทิวทัศน์ของแม่นา้ โขงที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลกู ตา ขนานไปสองฝั ่งทั้งไทยและลาว
ในช่วงเวลาที่นา้ ลดจะเห็นเกาะแก่งต่างๆ ขึน้ มา โดยจะเห็ น ภูควายเงิน ตั้งเด่นเป็ นฉากหลังอยู่ฝั่งตรง
ข้าม บริเวณใกล้เคียงยังมีรา้ นขายของฝากมากมาย ให้ทา่ นได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง
เป็ นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็ น สินค้าที่ขนึ้ ชื่อของเชียงคาน
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสูบ่ า้ นพิพิธภัณฑ์ไทดา ตัง้ อยูท่ ี่ ตาบลเขาแก้ว อาเภอเชียงคาน ชาวบ้านนาป่ าหนาด
เป็ นคนเชื้อสายไทดา หรือไทชงดา หรือไทโซ่ง ชาวไทดาเป็ นกลุ่ม ชาติพันธุ์อีก กลุ่ม หนึ่งที่ได้เข้ามา
เพิ่มเติมสีสันให้แก่อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นับแต่อดีตมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 ในสมัยที่ไทยทา
สงครามปราบฮ่อ ในดิ น แดนเชี ยงขวางและสิ บ สองจุไ ท ซึ่ ง ปั จจุบั น นี้ อ ยู่ใ นประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศเวียดนาม ชาวไทดาบ้านนาป่ าหนาดถูกอพยพ
โยกย้ายเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยโดยกองทัพสยามตัง้ แต่ครัง้ นัน้ ชาวไทดามีรากฐานวัฒนธรรมเริ่มต้น
ที่แคว้นสิบสองจุไท หรือสิบสองเจ้าไท อันหมายถึง เมือง 12 เมืองของชาวไท มีทั้งชาวไทดา ไทขาว
ไทเหลือง และไทแดง แคว้นสิบสองจุไทในอดีตตั้งอยู่ในประเทศลาว บริเวณแขวงหัวพัน พงสาลี และ
เชียงขวาง อีกทัง้ ยังมีหลายเมืองที่ตงั้ อยูใ่ นภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม เมืองเดียน
เบียนฟู และอีกหลายๆ เมืองในย่านนัน้
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
เดินทางถึง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

************************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
06–08 พฤศจิกายน 2563
20–22 พฤศจิกายน 2563
05–07 ธันวาคม 2563
พักเดี่ยว

ราคาท่านละ
2,999 บาท
3,499 บาท
3,499 บาท
เพิ่ม 800 บาท / ท่าน

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
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4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่
มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่ นการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จา่ ยที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ ) (กรณี
ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชือ่ -นามสกุล, ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กับทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยูบ่ นรถ

5 WTLOE-BS001 เลย เชียงคาน ชมทะเลหมอก 3 วัน 1 คืน

6 WTLOE-BS001 เลย เชียงคาน ชมทะเลหมอก 3 วัน 1 คืน

7 WTLOE-BS001 เลย เชียงคาน ชมทะเลหมอก 3 วัน 1 คืน

8 WTLOE-BS001 เลย เชียงคาน ชมทะเลหมอก 3 วัน 1 คืน

