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DE-4302 : ทวัรท์ะเลบวัแดง สงัคม วดัป่าภกูอ้น เชยีงคาน 4 วนั 2 คนื 

 

 
 ทะเลบวัแดง บงึหนองหาน | วดัผาตากเสือ้ อ าเภอสงัคม |  

ถ า้ดนิเพยีง + วดัป่าภกูอ้น | ทะเลหมอกภหูว้ยอสินั | เมอืงเกา่รมิโขง @เชยีงคาน 

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 - ภูฝอยลม - อุดรธาน ี- วดัถ า้ศรมีงคล (ถ า้เพยีงดนิ) - วดัผาตากเสือ้ - 

อ าเภอสงัคม (หนองคาย) 

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. 

09.00 น. 
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น าทา่นสู ่ภูฝอยลม 

ภฝูอยลม ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาภูพานนอ้ย ทีอ่ าเภอหนองแสง จังหวดัอดุรธาน ีสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 600 เมตร บนภอูากาศเย็น

สบายตลอดปี ชือ่ของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนดิหนึง่คอื "ฝอยลม" ซึง่เคยพบเกาะอาศัยอยู่ตามกิง่ของตน้ไมใ้หญใ่นบรเิวณนี ้แต่
ปัจจุบนัพบไดน้อ้ยลงเนื่องจากป่าถกูบกุรุกจนมสีภาพเสือ่มโทรม ปัจจบุนัมกีารจัดตัง้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ เพือ่อนุรักษ์

ธรรมชาต ิและใหเ้ป็นทีท่ศันศกึษาของประชาชน ประกอบดว้ยสวนรวมพรรณไม ้60 พรรษามหาราชนิ ีอทุยานโลกลา้นปี มหีุ่นจ าลอง

ไดโนเสาร ์และพพิธิภัณฑแ์สดงซากสตัวด์กึด าบรรพ ์และมเีสน้ทางเดนิป่าศกึษาธรรมชาต ิซึง่จะไดพ้บป่าเบญจพรรณ ป่าดบิแลง้ ป่า
เต็งรัง สลบัป่าทุง่หญา้ น ้าตกเล็กๆ และถ ้า 

12.00 น. 

บรกิารอาหารกลางวนั (2) ณ วที ีแหนมเนอืง อุดรธาน ี

หลงัอาหาร ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่วดัถ า้ศรมีงคล (ถ า้เพยีงดนิ) อ.สงัคม จ.หนองคาย 

วดัถ ้าดนิเพยีง อยู่ทีบ่า้นดงตอ้ง ต.ผาตัง้ อ.สงัคม จ.หนองคาย ณ ทีแ่หง่นี ้เชือ่วา่ถ ้าแหง่นีเ้ป็นเสน้ทางสูเ่มอืงพญานาค ทีส่ามารถ

เดนิทางไปใตล้ าน ้าโขงไปๆมาๆ ระหวา่งหนองคายกับเวยีงจันทนไ์ด ้โดยมเีรือ่งเลา่วา่ในถ ้าแหง่นีเ้ป็นเสน้ทางทีพ่ระธดุงดจ์ากลาว ใช ้

ขา้มฝ่ังลอดใตแ้มน่ ้าโขงเขา้มายังเมอืงไทย เป็นถ ้าทีต่อ้งเป็นพระผูท้รงศลีอนัแกก่ลา้เทา่นัน้จงึจะเห็นเสน้ทางสญัจรดงักลา่ว ลกัษณะ
ถ ้าดนิเพยีงนีค้ลา้ยเมอืงบาดาลของพญานาค ตามความเชือ่ของชาวบา้น ภายในถ ้าจะมคีวามชืน้ และมนี ้าไหลตลอดปี มกีอ้นหนิเป็น

แทง่ตัง้วางอยา่งจงใจ มสีว่นเวา้โคง้ของหนิภายในถ ้าทีส่วยงาม 

**แนะน า ควรแตง่กายในชดุทีท่ะมัดทะแมง เนือ่งจากบางจุดตอ้งเดนิเขา่หรอืลอดในพืน้ทีจ่ ากดั ** 

16.00 น. 

ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่วดัผาตากเสือ้ อ.สงัคม จ.หนองคาย ใหท้า่นสกัการบชูา และชมววิแมน่ ้าโขงแบบพาโนราม่า ทา่นสามารถ

มองเห็นววิแมน่ ้าโขงทีถ่อืวา่สวยทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ และภายในวดัยังมตีน้ไมน้อ้ยใหญท่ีด่รู่มรืน่ สบายตา ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วไมผ่ดิหวงั

ทีไ่ดไ้ปเยอืน 

วดัผาตากเสือ้ เป็นวดัทีต่ัง้อยูบ่นเขา และมทีวิทศัน์ทีส่วยงามมาก สงูจากระดับน ้าทะเล 550 เมตร จากจุดชมววิวดัผาตากเสือ้ หาก

มองไปทางซา้ยมอื จะมองเห็นววิแมน่ ้าโขงวาดยาวโคง้เป็นคุง้น ้า กลางแมน่ ้ามเีกาะ ขนาดใหญ ่มองเห็นประเทศเพือ่นบา้นไดอ้ย่าง

ชดัเจน และในชว่งทีน่ ้าลดหากไปยนือยู่บนวดัผาตากเสือ้แลว้มองลงมายังแมน่ ้าโขง จะเห็นสนัทรายเป็นริว้คลา้ยเกล็ดพญานาคอยา่ง
ชดัเจน ซึง่เป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ จนไดรั้บการตัง้ใหเ้ป็นแหลง่ ทอ่งเทีย่วเสน้ทางในฝัน Dream Destination 2 จาก 

ททท. 

18.30 น. 

น าทางเดนิทางสู ่อ.สงัคม จ.หนองคาย 

อ าเภอสงัคม เป็นอ าเภอเล็กๆ ของจังหวัดหนองคาย ตดิล าน ้าโขง มชีือ่เสยีงดา้นการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิและเป็นอ าเภอทีม่ี

สถานทีท่อ่งเทีย่วมากทีส่ดุของจังหวดัหนองคาย 

19.00 น. 

บรกิารอาหารเย็น (3) ณ รา้นอาหารรมิแมน่ ้าโขง อ.สงัคม จ.หนองคาย 

Check in เขา้สูท่ีพั่ก หอ้งแอร ์ทวี ีน ้าอุน่ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั ทา่มกลางบรรยากาศรมิโขง ... 

ZZzzz 

วนัที ่3 :: ทะเลหมอกภูหว้ยอสินั - วดัป่าภูกอ้น - แกง่คุดคู ้- วดัศรคีุณเมอืง - เชยีงคาน 

05.30 น. 

คณะพรอ้มกนัหนา้รสีอรท์ เตรยีมออกเดนิทางไปชม ทะเลหมอกภูหว้ยอสินั เชา้นีเ้ราจะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถอแีต๊ก (ไดส้มัผัสวถิชีวีติ

อกีแบบ) เพือ่ขึน้ไปยังจดุชมววิ ถอืวา่เป็น จดุชมทะเลหมอกสดุ Unseen ทีส่วยงามอกีจดุหนึง่ของจังหวัดหนองคาย 



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

Tel: 02-379-1168 Fax: 02-379-1163 (อตัโนมัต)ิ 
Mobile: 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572  

  Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบยีนเลขที ่0125554005216  เลขทะเบยีนการทอ่งเทีย่ว 11/05307 

ภหูว้ยอสินั ตัง้อยูใ่น ต าบลบา้นมว่ง อ าเภอสงัคม จังหวดัหนองคาย ซึง่เป็นจดุทีส่ามารถมองพระอาทติยข์ึน้ และทะเลหมอกได ้

กวา้งไกลสดุตา และยังสามารถมองเห็นเกาะแกง่ ของแมน่ ้าโขง ซึง่หากวนัใดทีส่ายหมอกบางเบา จะสามารถมองเห็นววิพระอาทติย์

สทีองในยามเชา้ สะทอ้นไปยังพืน้น ้าและเกาะแกง่ไดช้ดัเจน 

07.30 น. 

บรกิารอาหารเชา้ (4) 

น าทา่น Check out ออกจากรสีอรท์ เดนิทางสู ่วดัป่าภูกอ้น ใหท้า่นไดส้กัการะบชูา พระพุทธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนุ ีและ

ถา่ยรูปกับวดัทีส่วยตดิอนัดบัตน้ๆ ของเมอืงไทยตามอธัยาศยั 

วดัป่าภกูอ้น ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาตป่ิานายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งทีบ่า้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายงู จังหวดัอดุรธาน ี

เป็นศาสนสถานทีเ่ป่ียมไปดว้ยความศรัทธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม วดัป่าภูกอ้นแหง่นีต้ัง้อยู่บนเนนิเขา ทีร่ายลอ้มดว้ย
ผนืป่าเขยีวขจกีวา่ 3,000 ไร่ ซึง่จดุเริม่ตน้ในการสรา้งวดั คอื ความมุง่หมายทีจ่ะรักษาธรรมชาตขิองป่าอนัสมบรูณ์ และแหลง่ตน้น ้าล า

ธารอนัอดุมสมบรูณ์เอาไวจ้ากการถกูบกุรุกท าลาย นอกจากนีบ้รเิวณวดัเป็นจดุชมววิพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยงาม ทีน่อกจากจะเย็นใจใน

การไดเ้ดนิทางมาเยอืนดนิแดนแหง่พระพุทธศาสนา ยังเย็นตาไปกบังานกอ่สรา้งอนัสวยงามอลงัการอกีดว้ย 

12.00 น. 

บรกิารอาหารกลางวนั (5) 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน จ.เลย 

14.30 น. 

น าทา่นแวะ แกง่คุดคู ้ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแกง่คดุคู ้เลอืกซือ้ของฝากจากเชยีงคาน เชน่ มะพรา้วแกว้ ผา้หม่นวม ฯลฯ 

จากนัน้เดนิทางไป วดัศรคีณุเมอืง ชมภาพจติกรรมฝาผนังฝีมอืชา่งไมส้มัยโบราณ 

Check in เขา้ทีพั่ก หอ้งแอร ์ทวี ีน ้าอุน่ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) จากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

18.00 น. 

อสิระอาหารเย็น @ถนนคนเดนิเชยีงคาน พรอ้มทอ่งราตร ีทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้เกไ๋ก ๋น่ารักในแบบของเชยีงคาน จากนัน้น าทา่นกลบัที่

พัก 

วนัที ่4 :: เชยีงคาน - เลย - Crystal Box Coffee - สวนหนิผางาม - กรุงเทพฯ 

06.00 น. 

อรุณสวสัดิย์ามเชา้ตรู่ น าทกุทา่น ใสบ่าตรขา้วเหนยีว ณ ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

08.00 น. 

รับประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

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 

ออกเดนิทางสู ่กิง่ อ.หนองหนิ 

เทีย่ง 

รับประทานอาหารกลางวนั (7) 

เดนิทางไป สวนหนิผางาม พสิจูนค์วามงามตามธรรมาชาต ิจนไดรั้บฉายาวา่ "คนุหมงิเมอืงไทย" ทา่นจะไดพ้บกบัอากาศทีเ่ย็นสบาย

ตลอดทัง้ปี ไกดท์อ้งถิน่น าคณะปืนป่าย ลอดมดุ สนุกสนานกับเขาวงกต (ผจญภัยเล็กนอ้ย) 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

18.00 น. 

รับประทานอาหารเย็น (8) ทีต่ัวเมอืงเพชรบรุณ์ 

23.00 น. 

เดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 

Join Trip ทวัรท์ะเลบวัแดง สงัคม วดัป่าภกูอ้น เชยีงคาน 
* ราคานีค้ านวณจากอตัราน ้ามันดเีซลทีร่าคาไมเ่กนิ 28 บาท / ลติร 

ผูใ้หญ ่เร ิม่ตน้ทา่นละ 5,900 บาท 

สมาชกิ (DE Member) ลด 300 บาท 

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

1,000 บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ 1,200 บาท 

Private Trip ทวัรท์ะเลบวัแดง สงัคม วดัป่าภกูอ้น เชยีงคาน 
* 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.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที ่

6.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 

http://transport.doubleenjoy.com/
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สาขา : ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 

ชือ่บญัช ี: ดบัเบิล้ เอ็นจอย 

หมายเลขบญัช ี: 785-2-03294-9 

ประเภทบญัช ี: ออมทรัพย ์

 

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 3 จังหวดั อดุรธาน-ีหนองคาย-เลย กับแดนอสีานเหนอื "เทีย่วภ ูดถู ้า ดืม่ด า่ 2 ทะเล" | เทีย่วภ ู: ภฝูอยลม วัดผาตาก

เสือ้ วัดป่าภกูอ้น | ดถู ้า: ถ ้าดนิเพยีง | ดืม่ด า่ 2 ทะเล : ชมทะเลบวัแดง ทะเลหมอกภหูว้ยอสินั | เชยีงคาน : เมอืงเกา่รมิโขง สดุแสน

โรแมนตกิ ... สบายๆ กบัวนัหยุดพักผอ่นของทา่น 

 

สิง่ทีค่วรน าไปดว้ย 

- ครมีกนัแดด, หมวก, แวน่ตากนัแดด 

- รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้ผา้ใบหรอืรองเทา้รัดสน้ 

- ไฟฉาย 

- 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 
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โทรสาร : 02-379-1163 (Auto) 

มอืถอื : 082-499-2007, 092-269-6868 

 

สือ่สงัคมออนไลน ์

Line ID : doubleenjoy 

Facebook : DoubleEnjoyTravel 

Twitter : @DoubleEnjoy 

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com 


