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DE-4203 : ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ ... ทัวร์เชียงคาน เที�ยวเชียงคาน 
   จ.เลย (พกัรีสอร์ท 3 วนั 2 คนื) 

 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที�ยวเมืองเลย ที�ไม่ไดมี้ดีแค่ภูกระดึง 
"เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู" 

ภูเรือ : หนาวสุดในสยาม 
เชียงคาน : เมืองเก่าริมโขง สุดแสนโรแมนติก 

 

 

  
กรุงเทพฯ - วดัเนรมิตวปัิสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - พพิธิภัณฑ์ผตีาโขน (วดัโพนชัย) 

 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP 
รุ่นใหม่ มุ่งสู่ อ.ด่านซา้ย จ.เลย แวะใหท่้านอิสระอาหารเชา้ที� ข้าวแกงบ้านสวนอ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 

06.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี> ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั>งสิ>น 

เที�ยง บริการอาหารเที�ยง (1) ณ แม่บุญมขีนมจนี OTOP อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

15.00 น. นาํท่านนมสัการพระพทุธชินราชจาํลอง ณ วดัเนรมติวปัิสสนา ชมความสง่างามของวหิารที�ตัBงอยูบ่นยอดเขา ให้
เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร จากนัBนนาํท่านนมสัการองค ์พระธาตศุรีสองรัก ซึ�งประชาชนชาวเลยใหค้วามนบัถือ
มาก *หา้มสวมเสืBอผา้ที�มีสีแดงทัBงขา้งในและขา้งนอก จากนัBนนาํท่านชม พพิธิภณัฑ์ผตีาโขน (วดัโพนชัย) ศึกษา
ประวติัความเป็นมาอนัยาวนานของประเพณีผีตาโขน  
 
เกร็ดความรู้ เจดีย์พระธาตศุรีสองรัก ตั�งอยู่ริมฝั�งแม่นํ�าหมนั สร้างขึ�นสมยัสมเดจ็พระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรี
อยธุยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทร์) เมื�อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 
พระธาตศุรีสองรักสร้างขึ�นเพื�อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ�งกันและกัน ระหว่างกรุงศรีอยธุยา และเวียง
จันทร์ กษัตริย์ทั�งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมยัที�พม่าเรืองอาํนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ 
เพื�อขยายอาํนาจ สมเดจ็พระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกาํลงัเพื�อต่อสู้กับพม่า จึงทรง
กระทาํสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงลํ�าดินแดนของกันและกัน และเพื�อเป็นที�ระลึกในการทาํไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกัน
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สร้างพระธาตศุรีสองรัก เพื�อเป็นสักขีพยาน ณ กึ�งกลางระหว่างแม่นํ�าน่าน และแม่นํ�าโขง ซึ�งเป็นรอยต่อของทั�ง
สองราชอาณาจักร นอกจากนี�ภายในพระธาตศุรีสองรักยงัมีพระพทุธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรก
สร้างด้วยศิลา องค์พระพทุธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธิ> มีหน้าตักกว้าง 21 นิ�ว สูง 30 นิ�ว ทุกวนัขึ�น 12 ถึ 15 คํ�า เดือน 
6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรือ "ลกูผึ�งลกูเทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตขึุ�น โดยจะนาํต้นผึ�งมาถวายพระธาต ุซึ�ง
ถือเป็นประเพณีอันศักดิ>สิทธิ>ที�เกิดขึ�นประจาํทุกปี 

17.30 น. Check in เขา้ที�พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ที�พกั : รังเยน็รีสอร์ท (หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั) 

18.30 น. บริการอาหารเยน็ (2) ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท พกัผอ่นตามอธัยาศยั ZZzz 
 

 

  

ภูเรือ - ไร่ทเีอสเอ - Route 21 - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ -  
ล่องเรือเลียบฝั�งแม่นํ>าโขง 

 

05.30 น. อรุณสวสัดิM ยามเชา้ นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมววิ อุทยานแห่งชาตภูิเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขนัหมาก 
นมสัการพระพทุธรูปบนยอดภูเรือ ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร จากนัBนเดินทางสู่ที�พกั 

08.00 น. บริการอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของทางรีสอร์ท Check out ออกจากรีสอร์ท นําท่านเดนิทางสู่ ไร่ทเีอสเอ ซึ�ง
เป็นแปลงไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธ์ุ ชม ฟักทองยกัษ์ ที�จะทาํใหท่้านอศัจรรยใ์จ 

11.00 น. แวะซืBอของฝากของที�ระลึก งานหตัถกรรม สินคา้พืBนบา้น ณ Route 21 พร้อมมีมุมถ่ายภาพเก๋ๆ มากมาย ใหเ้วลา
ท่านพอสมควร 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั (4) นาํท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน 

14.30 น. ถึง เชียงคาน Check in เขา้สู่ที�พกั จากนัBน ชมทศันียภาพอนัสวยงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซืBอของฝากจากเชียงคาน 
เช่น มะพร้าวแกว้ ผา้ห่มนวม ฯลฯ 
ที�พกั : ดิโอลดเ์ชียงคาน (หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั) 

17.00 น. นาํท่าน ล่องเรือเลยีบฝั�งแม่นํ>าโขง พร้อมชมพระอาทิตยต์กดินในอีกบรรยากาศหนึ�งของเมืองเชียงคาน 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (5) ดว้ยเมนูปลานํB าโขงรสแซ่บ หลงัอาหาร อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที�เตม็ไปดว้ย
ร้านคา้เก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน ใครหมดแรงก็แยกยา้ยพกัผอ่นตามอธัยาศยั ... zzzzz 
 
 

 

 

  

ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - วดัศรีคุณเมือง - สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) 
- กรุงเทพฯ 
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05.30 น. อรุณสวสัดิM ยามเชา้ตรู่ นาํท่านไปชมทะเลหมอกที� ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตยขึ์Bนของเมืองเชียงคาน 
ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

07.30 น. บริการอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท หลงัอาหาร Check out ออกจากที�พกั พาไปเดินตลาดเช้าเชียง
คาน หากมีโอกาสอยา่ลืมชิมปาท่องโก๋ยดัไส ้ที�ขึBนชื�อของเมืองเชียงคาน ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

10.00 น. พาท่านไปยงั วดัศรีคุณเมอืง ชมภาพจิตกรรมฝาผนงัฝีมือช่างไมส้มยัโบราณ จากนัBน ออกเดินทางสู่ กิ�ง อ. หนอง
หิน 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั (7) หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ดินแดน สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จน
ไดรั้บฉายาวา่ "คุนหมงิเมอืงไทย" ท่านจะไดพ้บกบัอากาศที�เยน็สบายตลอดทัBงปี ไกดท์อ้งถิ�นนาํคณะปืนป่าย ลอด
มุด สนุกสนานกบัเขาวงกต (ผจญภยัเลก็นอ้ย) 

15.00 น. เดินทางกลบั กทม. โดยแวะใหรั้บประทานอาหารเยน็กนัตามอธัยาศยั ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินเที�ยงคืน โดยสวสัดิภาพ 
พร้อมความประทบัใจ 

 

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

**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 
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Join Trip ทวัร์เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วนั 2 คืน จ.เลย 
* ราคานี>คํานวณจากอตัรานํ>ามันดีเซลที�ราคาไม่เกนิ 30 บาท / ลติร 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,900 บาท 

สมาชิก (DE Member) 5,600 บาท 

เด็ก (3-11 ปี) ลด 
* พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

1,000 บาท 

พกัเดี�ยว เพิ�ม 1,600 บาท 

** ราคานี>ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 

Private Trip ทวัร์เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วนั 2 คืน จ.เลย 
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั>นใน ไม่เกนิ 2 จุด) 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 
* เป็นราคาต่อท่าน 
* ไม่มีราคาเด็ก 

8 ท่าน ราคาปกติ 

9 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ�มเติมครับ 

 

อตัรานี>รวม 
- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํB ามนัและคนขบั 
- ค่าที�พกั 2 คืน (หอ้งแอร์ ทีว ีนํB าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
- ค่าอาหารที�ระบุในรายการ 7 มืBอ 
- ค่าล่องเรือแม่นํB าโขง 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที� 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัBงนีB ขึBนอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 
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อตัรานี>ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณขีอใบกาํกบัภาษ)ี 

ลกัษณะทริป 
เยอืนเมืองเลย ชมพระอาทิตยขึ์Bนและทะเลหมอกยามเชา้ที� อุทยานแห่งชาติภูเรือ นมสัการองคพ์ระธาตุศรีสองรัก ชมสวนดอกไม้
และเยอืนเมืองเลก็ๆริมโขงที�แสนสงบ ... เชียงคาน สบายๆกบัวนัหยดุพกัผอ่นของท่าน 

สิ�งที�ควรนําไปด้วย 
- หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
- เสือกนัหนาว 
- รองเทา้สวมใส่สบาย 
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที� 

เวลาทาํการ : จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น. 

 : เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

สํานักงาน : 02-379-1168 

มอืถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 082-499-2007 

อเีมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com  

  
 

 
เงื�อนไขการจองและสํารองที�นั�ง 
ทริปในประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนั ถือวา่สละสิทธิM  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ทริปต่างประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 



บจก. ดบัเบิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
 300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-3791168 Fax: 02-3791163 (อตัโนมัต)ิ 

Mobile: 086-306-5572, 090-568-3080, 082-499-2007  
 Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail:DoubleEnjoy@hotmail.com 
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4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิM  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื�อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิBล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

เงื�อนไขการเดนิทาง 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัBนคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิM ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึBน ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึBนตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึBนได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทัBงในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัBงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิM ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัBงสิBน 
 
เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทางของท่าน 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัBงแต่ 30 วนัขึBนไป คืนเงินทัBงหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิM  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิM  ยดึเงินค่าทวัร์ทัBงหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัBนจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิpในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณีที� 
1. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 10 ท่าน 
 


