
 
 
 

 

                                          
  

 
 
                                                    
                                                        

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยวดูภูป่าเปาะ ลดัเลาะเทศกาลผีตาโขน CODE : EZDEC_103 

15-17 ม.ิย. 61 

ชมฟจูเิมอืงเลย ท่ี “ภปู่าเปาะ” 

 “สวนหินผางาม” ประติมากรรมธรรมชาติ ไดช่ื้อวา่เป็น คุนหมงิเมอืงไทย 

เมอืงเงียบสงบน่ารกัริมลําน้ําโขง   “เชียงคาน” 

 “ชมขบวนแหผี่ตาโขน” ประเพณีอนัสนุกสนานของชาวด่านซา้ย 

สกัขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั “วดัพระธาตศุรีสองรกั” 
 

เพียง 4,900.- 



 
 
 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-เลย                      

19.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเจา้หนา้ท่ี รอใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอาํนวยความสะดวกโดยรถตูป้รับอากาศ  

บริการอาหารว่าง (1) และเคร่ืองด่ืม จากนั้นเชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

20.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.เลย โดยใชเ้ส้นทางกรุงเทพฯ –ชยัภูมิ – ชุมแพ 

วันที่สอง ภูป่าเปาะ-สวนหินผางาม-เชียงคาน-แก่งคุดคู้-ถนนคนเดินเชียงคาน-เลย                            

05.00 น. ถึงบา้นผานกเคา้ จ.เลย ก่อนอรุณรุ่ง แวะพกัพร้อม ทาํธุระส่วนตวั ณ ป้ัม ปตท.ผานกเคา้ บริการอาหารว่าง (2) 

 หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทาง ข้ึนสู่จุดชมวิว  ภูป่าเปาะ สามารถมองเห็นภูหอซ่ึงมีลกัษณะเป็นภูเขาสูง เป็นภูเขายอดตดั หรือภูเขา

ยอดราบโดยเฉพาะช่วงท่ีมีทะเลหมอกปกคลุม  ดูคลา้ยภูเขาไฟฟูจิในประเทศญ่ีปุ่น 

 
08.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ร้านอาหาร 

 หลงัจากนั้นนาํท่านเขา้สู่ สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) เราไดส้ัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติท่ีไม่เคยเห็นท่ีไหนมา

ก่อน แนวผาหินสลบัซับซ้อน กบัเทือกเขาและทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ในหุบเขา 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั อ.เมือง จ.เลย 

15.30 น.  สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สู่เมืองเชียงคาน เมืองเงียบสงบน่ารักริมลาํนํ้าโขง  เตม็ไปดว้ยเสน่ห์ของวิถีชีวิตผูค้นอนัเรียบ 

ง่ายและมีมิตไมตรี วฒันธรรมท่ีสืบสานมาตั้งแต่คร้ังอดีตไหวพ้ระวดั วดัศรีคุณเมือง ชมศิลปะผสมผสาน บา้นเรือนไมเ้ก่า  

เอกลกัษณ์ของเมืองเชียงคาน   

16.30 น. นาํท่านชมทิวทศัน์แม่นํ้าโขงท่ี แก่งคุดคู ้  ถา้ไดม้าเท่ียวท่ีอาํเภอเชียงคานแลว้ท่ีจะไม่ไปไม่ไดก้เ็ห็นจะเป็นแก่งคุดคูน่ี้แหละ เพราะ

มีความสวยงามเหมาะสาํหรับถ่ายภาพวิวสวยๆ จากนั้นเดินทางสู่ อ.สังคม 



 
 
 

 

 
17.30 น. บริการอาหารคํา่ (5) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญเพลิดเพลินถนนคนเดินกบับรรยากาศยามคํ่าคืนของเชียงคานตามอธัยาศยั 

 
19.00 น. หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันที่สาม ชมขบวนแห่ผีตาโขน-พระธาตุศรีสองรัก-กทม.                      

07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ อ.ด่านซา้ย รอชมขบวนแห่ผีตาโขน ประเพณีอนัสนุกสนานของชาวด่านซ้าย เพลิดเพลนิไปกบับรรดาเหล่าผีตา

โขนท่ีข้ีเล่นและซุกซน  ชมความน่ารักของการประกวดเตน้ผีตาโขนนอ้ยและขบวนพาเหรด ของผีตาโขนจากชุมชนต่างๆ  

 
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํทุกท่าน สักการะพระธาตุศรีสองรัก  สร้างข้ึนเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างกรุงศรีอยธุยา และกรุง

ศรีสัตนาคนหุต (เวียงจนัทน์)  จากนั้นเดินทางเขา้สู่ จ.ชยัภูมิ  

 

 จากนั้นนาํท่าน   เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

20.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

-------------------------------------------------------------------- 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


 
 
 

 

อตัราค่าบริการสาํหรับคนไทย  

อตัราค่าบริการ        ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ   4,900 

เด็กอาย ุ 3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 3,900 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 700 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ายานพาหนะเดินทาง ไป-กลบั 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  

 ค่าอาหาร(7 ม้ือ ) ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่า

ประกนั    อุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเง่ือนไขของ

กรมธรรม ์

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

  ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศพัท ์ 

              เป็นตน้ 

  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเกบ็) 

  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชําระเงิน หาก

แจ้งภายหลังการชําระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี) 

 

 

 

เงื่อนไขการชําระเงนิ :  

1. สาํหรับการจองกรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 1,000.- บาทพร้อมสาํเนาบตัรประชาชนสาํหรับผูเ้ดินทาง 

2. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

ส่ิงที่ควรนําไปด้วย   ยาประจาํตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,  ชุดสุภาพสาํหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 

 

การยกเลกิและคนืค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเกบ็เงินมดัจาํทั้งหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 



 
 
 

 

6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน  8  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านํ้ามนัและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนโดย

ทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, 

การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวนั

เดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 


