คุนหมิงเมืองเลย เชียงคาน 2 วัน 1 คืน
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

*** กรณีลูกค้า เดินทางไม่ครบ 8 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกเดินทาง*****
*** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
กาหนดการเดินทาง ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

ราคาเพียง 2,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ - วนอุทยานสวนหินผางาม - เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
วันที่2 ภูทอก - แก่งคุดคู้ - วัดป่าห้วยลาด - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - พระธาตุศรีสองรัก - กรุงเทพฯ
วันแรก
05.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

15.00น.

กรุงเทพฯ - วนอุทยานสวนหินผางาม - เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (
กรุ๊ปเหมา สามารถกาหนดจุดนัดหมายได้เอง 1 จุด ) สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับ
อากาศ มุ่งหน้าสู่ จ. เลย อิสระอาหารเช้า ณ.ร้านข้าวแกงบ้านสวน หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อ.หนองหิน
บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
นาท่านชม วนอุทยานสวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขา
วงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า หงส์ เป็นต้น ชมเขาหินปูนที่มีลัษณะคล้ายคุนห
มิงที่เมืองจีนซึงเป็นสัญลักษณ์ของวนอุทยานสวนหินผางาม
ออกเดินทางสู่ภูป่าเปราะ พาทุกท่านนั่งรถอีแต๊ก ขึ้น ภูป่าเปาะ ชมวิวธรรมชาติอันสวยงามงามแบบ 360 องศา
ท่านสามารถมองเห็นภูหอ ที่ว่ากันว่ามีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น จนทาให้ใครต่อใครขนานนาม
ว่าเป็นฟูจิเมืองเลย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
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17.00 น.
18.00 น.

วันที่สอง
05.30 น.

10.00น.

12.00 น.
13.00 น.

21.00 น.

ถึง เชียงคาน นาทุกท่าน CHECK IN เข้าสู่ที่พัก บ้านสีส้ม หรือเทียบเท่า
อิสระอาหารเย็น ในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน เลือกซื้อ
ของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย ภูฝ้าย เพลินเพลิน
กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมราเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย
ภูทอก - แก่งคุดคู้ - วัดป่าห้วยลาด - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - พระธาตุศรีสองรัก - กรุงเทพฯ
นาท่านออกเดินทางสู่ ภูทอกเชียงคาน เป็นจุดชมวิวบรรยากาศยามเช้าที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในเชียงคาน เป็นเขา
สูงระดับ ประมาณสัก 400-500 เมตรจากระดับน้าทะเล
คือเป็นเขาไม่สูงนัก แต่วิวนี้ระดับประเทศ สวยมาก
ในหน้าหนาวจะเห็นทะเลหมอก ในหน้าฝนจะได้เห็นหมอกลอย
ฟรุ้งฟริ้ง อากาศช่วงเช้าจะดีมากๆ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่
สวยมากจุดหนึ่งของเชียงคาน
หลังจากนัน้ นาท่านชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว
ผ้าห่มนวม ฯลฯ หลังจากนั้นนากลับที่พัก
รับประทานอาหารเช้า แบบพื้นเมือง(2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง
นาท่านทาบุญไหว้พระ ณ.วัดป่าห้วยลาด เดิมคือ สานักสงฆ์ห้วยลาด
ก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับ
บ้านห้วยลาด ทางด้านทิศตะวันตก ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธา
เลื่อมใส จึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบ มาตั้ง สานักสงฆ์ห้วยลาด
เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา
บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ที่อาเภอด่านซ้าย
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อ
พ.ศ. 2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา
เพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง กันกับ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต หลังจากนั้น เดินทางกลับ ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกซื้อของ
ฝาก ณ.ไร่กานันจุล อิสระอาหารเย็น
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
14-15 / 21-22 / 28-29 ก.ย. 62
5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-27 ต.ค. 62
2-3 / 9-10 / 16-17 / 23-24 พ.ย. 62
7-8 / 14-15 / 21-22 / 28-29 ธ.ค. 62

ผู้ใหญ่ / เด็ก

พักเดี่ยว

2,999

600

หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ
- ค่าอาหาร (3 มื้อ) ตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าน้าดื่มบนรถ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 1,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาบัตรประชาชน และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน
ทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ
ชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 20 วันทาการ โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน
- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้ง
ระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจานวน50 %
ของเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

*** กรณีลูกค้า เดินทางไม่ครบ 8 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกเดินทาง*****
*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***
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