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DE-4207 : ทวัรท์ะเลบวัแดง บงึหนองหาน - เชยีงคาน ภูหลวง ภเูรอื  
4 วนั 2 คนื 

 

 
ทะเลบวัแดง (บงึหนองหาน) |  เมอืงเกา่รมิโขง @เชยีงคาน | 

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภหูลวง | อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื | พระธาตศุรสีองรกั 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 :: กรุงเทพฯ - ขอนแกน่ 

21.00 น. 

จดุนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 (คลกิดแูผนที)่ ออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่มุง่หนา้สูจ่.ขอนแกน่ 

21.30 น. 

ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี้ ทา่นจะตกทรปิ และไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

วนัที ่2 :: ขอนแกน่ - กมุภวาปี - ทะเลบวัแดง - เชยีงคาน - วดัศรคีุณเมอืง - แกง่คดุคู ้- ลอ่งเรอืเลยีบฝั่งแมน่ า้โขง - ถนน
คนเดนิเชยีงคาน 

05.00 น. 

เดนิทางถงึ จ.ขอนแกน่ ใหท้า่นไดล้า้งหนา้ลา้งตาในตอนเชา้ 

รับประทานอาหารเชา้ (1) ณ รา้นเอมโอช (ไขก่ะทะ โจก๊ ตม้เลอืดหมู ฯลฯ) 

เดนิทางไป ทะเลบวัแดง ณ บงึหนองหาน (ลงเรอืที ่ทา่เรอืบา้นเดยีม ต.เชยีงแหว อ.กมุภวาปี จ.อดุรธาน)ี 

ลอ่งเรอืชมทะเลบวัแดง ดว้ยเรอืขนาด 15 ทีน่ั่ง (มชีชูพีส าหรับผูโ้ดยสารทกุทา่น) ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 1.30 ชม. 
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13.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหารระหวา่งทาง 

หลงัอาหารเทีย่ง เดนิทางตอ่สู ่อ.เชยีงคาน 

14.30 น. 

เดนิทางไป วดัศรคีุณเมอืง ชมภาพจติกรรมฝาผนังฝีมอืชา่งไมส้มัยโบราณ 

จากนัน้น าทา่น Check in เขา้สูท่ีพั่ก 

พัก เฮอืนไทเชยีงคาน หรอืเทยีบเทา่ 

16.00 น. 

เดนิทางไป แกง่คดุคู ้ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแกง่คดุคู ้พรอ้มเลอืกซือ้ของฝากจากเชยีงคาน เชน่ มะพรา้วแกว้ ผา้ห่มนวม 

ฯลฯ 

17.00 น. 

น าทา่น ลอ่งเรอืเลยีบฝั่งแมน่ า้โขง พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิในอกีบรรยากาศหนึง่ของเมอืงเชยีงคาน 

18.00 น. 

อสิระอาหารเย็น @ถนนคนเดนิเชยีงคาน พรอ้มทอ่งราตร ีทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้เกไ๋ก ๋น่ารักในแบบของเชยีงคาน จากนัน้น าทา่นกลบัที่

พัก 

วนัที ่3 :: ทะเลหมอกภูทอก - Crystal Box Coffee - เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูหลวง - อ.ภูเรอื - Route 21 

05.30 น. 

เดนิทางไป ชมทะเลหมอก ภูทอก จดุชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ของเมอืงเชยีงคาน 

07.30 น. 

รับประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

น าทา่น Check out ออกจากทีพั่ก เดนิทางสู ่อ.เมอืงเลย 

แวะเตมิคาเฟอนีและขนมหวาน กนัที ่Crystal Box Coffee รา้นกาแฟเกไ๋ก ๋น่ารักๆ มเีมนูของหวานแนะน าก็คอื Greentea Honey 

Toasts สตูรเฉพาะของทางรา้น ดว้ยชาเขยีวหอมๆ + น ้าผึง้แท1้00% + เนย เสรฟิรอ้นๆ กับไอศครมี ทานคูผ่ลไมส้ดเคลอืบน ้าผึง้ ... 

ฟินไดอ้กี 

10.30 น. 

เดนิทางไป เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูหลวง มรกตแหง่อสีาน เพือ่ชมกลว้ยไมป่้า 

12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวนั (4) ณ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูหลวง 

น าทา่นเดนิชมเสน้ทางธรรมชาต ิโคกนกบา ลานสรุยินัต ์

โดยเดนิบนพืน้ราบเป็นวงกลม ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะไดพ้บกลว้ยไมห้ายาก  

เชน่ รองเทา้นารปีีกแมลงปอ รองเทา้นารอีนิทนท ์เอือ้งส าเภางาม และเมเป้ิลแดง เป็นตน้ 

เดนิทางไป อ.ภูเรอื 

16.00 น. 

แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ งานหัตถกรรม สนิคา้พืน้บา้น ณ Route 21 

17.00 น. 
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น าทา่น Check in เขา้สูท่ีพั่ก พักผ่อนตามอธัยาศยั 

พัก รังเย็นรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

18.30 น. 

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

วนัที ่4 :: อุทยานแหง่ชาตภิูเรอื - ไรท่เีอสเอ - พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน (วดัโพนชยั) - พระธาตศุรสีองรกั - วดัเนรมติวปิสัสนา 

- ไรก่ านนัจุล - กรุงเทพฯ 

05.30 น. 

เดนิทางไป จดุชมววิ อุทยานแหง่ชาตภิูเรอื ชมหนิพระศวิะ หนิเตา่ หนิพานขนัหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภเูรอื 

08.00 น. 

รับประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

น าทา่น Check out ออกจากรสีอรท์ เดนิทางไป ไรท่เีอสเอ ชมแปลงไมด้อกเมอืงหนาวนานาพันธุ ์ฟักทองยักษ์ 

10.30 น. 

เดนิทางไป พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน (วดัโพนชยั) ศกึษาประวัตคิวามเป็นมาอนัยาวนานของประเพณีผตีาโขน 

เดนิทางไป พระธาตศุรสีองรกั นมัสการองคพ์ระธาตศุรสีองรัก ซึง่ประชาชนชาวเลยใหค้วามนับถอืมาก 

*หา้มสวมเสือ้ผา้ทีม่สีแีดงทัง้ขา้งในและขา้งนอก 

เกร็ดความรู ้ 
เจดยีพ์ระธาตศุรสีองรัก ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหมัน สรา้งขึน้สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดแิหง่กรุงศรอียธุยา และพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช

แหง่กรุงศรสีตันาคนหตุ(เวยีงจันทร)์ เมือ่ปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตศุรสีองรักสรา้งขึน้เพือ่เป็นสกัขพียานในการ
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัระหวา่งกรุงศรอียธุยา และเวยีงจันทร ์กษัตรยิท์ัง้สองพระองคท์รงครองราชสมบตัติรงกับสมัยทีพ่มา่เรอืง

อ านาจ และมกีารรุกรานดนิแดนตา่งๆ เพือ่ขยายอ านาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรด ิและพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช จงึตกลงรวมก าลงัเพือ่

ตอ่สูก้ับพมา่ จงึทรงกระท าสตัยาธษิฐานวา่จะไมล่ว่งล ้าดนิแดนของกนัและกนั และเพือ่เป็นทีร่ะลกึในการท าไมตรตีอ่กนั จงึไดร้่วมกนั
สรา้งพระธาตศุรสีองรัก เพือ่เป็นสกัขพียาน ณ กึง่กลางระหวา่งแมน่ ้าน่าน และแมน่ ้าโขง ซึง่เป็นรอยตอ่ของทัง้สองราชอาณาจักร 

นอกจากนีภ้ายในพระธาตศุรสีองรักยังมพีระพุทธรูปปางนาคปรก ศลิปะทเิบต หัวนาคปรกสรา้งดว้ยศลิา องคพ์ระพุทธรูปสรา้งดว้ยทอง
สมัฤทธิ ์มหีนา้ตักกวา้ง 21 นิว้ สงู 30 นิว้ ทกุวนัขึน้ 12 ถ ึ15 ค า่ เดอืน 6 ชาว อ.ดา่นซา้ย หรอื "ลกูผึง้ลกูเทยีน" จะร่วมกนัจัดงาน

สมโภชพระธาตขุึน้ โดยจะน าตน้ผึง้มาถวายพระธาต ุซึง่ถอืเป็นประเพณีอนัศักดิส์ทิธิท์ ีเ่กดิขึน้ประจ าทกุปี 

12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวนั (7) 

เดนิทางไป วดัเนรมติวปิสัสนา อ.ดา่นซา้ย น าทา่นนมัสการพระพุทธชนิราชจ าลอง ชมความสงา่งามของวหิารทีต่ัง้อยู่บนยอดเขา 

ใหเ้วลาถา่ยรูปกนัพอสมควร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

16.00 น. 

แวะซือ้ของฝากที ่ไรก่ านนัจุล 

18.00 น. 

บรกิารอาหารเย็น (8) ณ สวนอาหารธาราดล 

22.00 น. 

เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 

Join Trip ทวัรท์ะเลบวัแดง บงึหนองหาน - เชยีงคาน ภหูลวง ภเูรอื 
* ราคานีค้ านวณจากอตัราน ้ามันดเีซลทีร่าคาไมเ่กนิ 28 บาท / ลติร 

ผูใ้หญ ่เร ิม่ตน้ทา่นละ 6,500 บาท 

สมาชกิ (DE Member) ลด 300 บาท 

เด็ก (3-11 ปี) ลด 
* พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

1,000 บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ 1,500 บาท 

Private Trip ทวัรท์ะเลบวัแดง บงึหนองหาน - เชยีงคาน ภหูลวง ภเูรอื 
* รับสง่ฟรถีงึบา้นทา่น (ใน กทม. ชัน้ใน ไมเ่กนิ 2 จดุ) 

คณะเดนิทาง(ผูใ้หญ)่ 
* เป็นราคาตอ่ทา่น 

* ไมม่รีาคาเด็ก 

8 ทา่น ราคาปกต ิ

9 ทา่น ลด ทา่นละ 100 บาท 

** มากกวา่ 9 ทา่น กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่ รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่พรอ้มน ้ามันและคนขบั 

2.คา่ทีพั่ก 2 คนื (หอ้งแอร ์ทวี ีน ้าอุน่ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

3.คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ 8 มือ้ 

4.คา่ลอ่งเรอืชมทะเลบัวแดง 

5.คา่ลอ่งเรอืแมน่ ้าโขง 

6.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที ่

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนั ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ของบรษัิทประกนัชวีติ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

2.คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

เง ือ่นไขการจอง 

การจองและส ารองทีน่ ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ า ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ทา่นละ 2,000 บาท หรอื 50% ของราคาเต็ม 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 

3. หากจองกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนั ถอืวา่สละสทิธิ ์และไม่สามารถเรยีกเงนิมัดจ าคนืได ้

การช าระคา่บรกิาร 

ช าระเงนิโดยโอนเขา้บัญช ี

ธนาคาร : กสกิรไทย 

สาขา : ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 

ชือ่บญัช ี: ดบัเบิล้ เอ็นจอย 

หมายเลขบญัช ี: 785-2-03294-9 

ประเภทบญัช ี: ออมทรัพย ์

 

http://transport.doubleenjoy.com/
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. ทางบรษัิทจะถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ หากทา่นไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอืสถานที ่ที่

ก าหนดไวใ้นโปรแกรม หรอืไม่ใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ พรอ้มคณะทัวร ์ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารในสว่นนัน้คนืได ้

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ ดว้ยเหตสุดุวสิยั เชน่ ภัยทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิการจราจร 

และอบุตัเิหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้รวมถงึเหตกุารณ์ทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ และเหตกุารณ์อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอสงวนสทิธิ ์ยดึเงนิมัดจ า ในทกุกรณี 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนั คนืเงนิ 20% ของราคาทวัร ์ในทกุกรณี (โอนเงนิคา่ทัวรม์าเต็มจ านวนแลว้) 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนั ขอสงวนสทิธิ ์ยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด ในทกุกรณี 

* การเลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

 

Double Enjoy ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 30 ทา่น 

2. รถตู ้10 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 8 ทา่น 

3. รถตู ้13 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 10 ทา่น 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

ลกัษณะทรปิ 

รอบเดยีวเทีย่ว 2 จังหวดั อดุรธาน-ีเลย ชมทะเลบวัแดง @บงึหนองหาน อ.กมุภวาปี บงึดอกบวัแดงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย + ชม

พระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอกยามเชา้ที ่อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื + โรแมนตกิรมิน ้าโขง @เชยีงคาน ... สบายๆ กบัวนัหยดุพักผ่อนของ

ทา่น 

 

สิง่ทีค่วรน าไปดว้ย 

- ครมีกนัแดด, หมวก, แวน่ตากนัแดด 

- รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้ผา้ใบหรอืรองเทา้รัดสน้ 

- ของใชส้ว่นตัว 

- ยาประจ าตวั 

- กลอ้งถา่ยรูป 

ตดิตอ่-สอบถาม 

เวลาท าการ 

จันทร ์- ศกุร ์: 09.00 น. - 17.30 น. 

เสาร ์: 09.00 น. - 16.00 น. 

 

หมายเลขโทรศพัท ์

ส านักงาน : 02-379-1168 

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto) 

มอืถอื : 082-499-2007, 092-269-6868 

 

สือ่สงัคมออนไลน ์

Line ID : doubleenjoy 



บจก. ดบัเบ ิล้ เอ็นจอย ทราเวล 
300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 
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Facebook : DoubleEnjoyTravel 

Twitter : @DoubleEnjoy 

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com 

 


