T.A.T License No. 11/06855

ณ. เชียงคาน
การท่ องเทีย8 วบนเส้ นทางมหัศจรรย์ ณ “จ. เลย” เมืองแห่ งทะเลภูเขา สุ ดหนาวในสยาม
ดอกไม้ งามสามฤดู เทีย8 วภูเรื อ พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา เมืองเชี ยงคาน ล่ องเรือแม่ นําW โขง
สวนหินผางาม คุณหมิงเมืองเลย 3 วัน 2 คืน** ราคา ช่ วงปี ใหม่ 5,790 บาท ** ม.ค. – เม.ษ. ราคา 6,190 บาท**

วันแรก
05.30 น.
06.00 น.
11.00 น.

17.00 น.
18.00 น.
วันทีส8 อง

กรุงเทพ – เลย / วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก - ชาโต เดอ เลย – สวนพืชพันธุ์ไม้ ทีเอสเอ
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกท่านในเรื5 องกระเป๋ าสัมภาระ (กรุ๊ ปเหมา
สามารถกําหนดจุดนัดหมายได้เอง)
นําท่านออกเดินทางโดยรถตู ้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.เลย ระหว่างทางทีมงานบริ การอาหารว่าง และเครื5 องดื5มบนรถ
รับประทานอาหารเที5ยง (1) กันที5 จ.เพชรบรู ณ์ หลังอาหารนําท่านมุง่ สู่ วัดเนรมิตวิปัสสนา เพื5อชมจิตรกรรมฝาผนังที5งดงามใช้
เวลาวาดกว่า 8 ปี โดยชาวอําเภอด่านซ้ายเป็ นผูว้ าด จากนัMนเดินทางสู่วดั โพนชัย เพื5อแวะชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน จากนัMนนําท่าน
สู่พระธาตุศรี สองรัก ที5อาํ เภอด่านซ้าย ซึ5งเป็ นพระธาตุศกั ดิRสิทธิRคูเ่ มืองเลย สร้างขึMนสมัยกรุ งศรี อยุธยา พ.ศ. 2103 เสร็ จในปี พ.ศ.
2106 พระธาตุศรี สองรักสร้างขึMนเพื5อเป็ นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ5งกัน และกันระหว่างกรุ งศรี อยุธยา (สมัยพระมหา
จักรพรรดิ) และกรุ งศรี สตั นาคนหุต (เวียงจันทน์) สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จากนัMนชมสวนพืชพันธุ์ไม้ ทีเอสเอ คือ สวนไม้
ดอก ที5มีการเพาะพันธุ์ไม้ดอก และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ และพืชผักแปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ ไฮไลท์ของที5นี5 คือ ลูกฟักทอง
ยักษ์ นํMาหนักกว่า 10 - 50 กิโลกรัม อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกับสวนดอกไม้เป็ นที5ระลึก ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ สวน
องุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่ องุ่นขนาดใหญ่ที5สุดของประเทศไทย แวะซืMอผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสิ นค้าเกษตร
นานาชนิด
เช็คอินเข้าที5พกั ที5 ชัชฎาแกรนด์ หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารของรี สอร์ท (2) จากนัMนพักผ่อนตามอัธยาศัย
นําW ตกปลาบ่ า – เชียงคาน – แก่ งคุ้ดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
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05.00 น.

08.00 น.

12.00 น.
15.00 น.

18.00 น.
วันทีส8 าม
06.00 น.

09.00 น.

07.00 น.
12.00 น.
วันทีส8 ี8
12.00 น.

T.A.T License No. 11/06855
อรุ ณสวัสดิRยามเช้า หลังทําธุระส่วนตัวเรี บยร้อย นําทุกท่านชมพระอาทิตย์ขM ึน ณ อุทยานแห่ งชาติภูเรือ ที5 ผาโหล่นน้อย
สามารถมองเห็นภูหลวง และทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนัMนเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่ าไม้ที5มืดครืM ม อากาศเย็นสบาย จนถึง ยอด
ภูเรื อ ที5ยอดภูเรื อสามารถมองเห็นแม่นM าํ เหื อง และแม่นM าํ โขงได้ และเป็ นที5ประดิษฐานพระพุทธรู ปนาวาบรรพต
บริ การอาหารเช้า (3) ณ ร้านอาหารของรี สอร์ท หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่นM าํ ตกปลาบ่าเป็ นนํMาตกที5ตกมาจากแผ่นหิ นซึ5งมี
การทรุ ดตัวเป็ นเหวลึกขนาดใหญ่ บริ เวณด้านบนนํMาตกเป็ นลานหินกว้าง ซึ5งจุดนีMเองเมื5อหมดหน้านํMาหลากเราก็จะเห็นสามพัน
โบกเมืองเลย ในบริ เวณลานหิ นมีหลุมมีบ่อเกิดขึMนมากมายทัMงขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซึ5งมองเข้าไปแล้วทําให้นึกถึงสามพัน
โบกที5แม่นM าํ โขง เป็ นสิ5 งสวยงามที5สร้างสรรค์ขM นึ เองโดยธรรมชาติ
เดินทางถึง อ. เชียงคาน บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริ มโขง (4) หลังทานอาหาร ให้อิสระท่านเดินเล่น และช็อปปิM ง
ของฝาก ณ แก่ งคุดคู้ สิ นค้าขึMนชื5อ คือ มะพร้าวแก้ว กุง้ เต้นทอด จากนัMนนําท่านกลับไปยังตัวเมืองเชียงคาน
นําท่าน Check In เข้าที5พกั แบบเกสต์เฮ้าส์ เพื5อให้ท่านได้สมั ผัสวิถีชีวติ แบบเรี ยบง่ายแต่มีเสน่ห์น่าหลงใหลของเชียงคาน เมือง
ที5ใครหลายคนอยากมาสัมผัส หากท่านชอบในความสงบเงียบเรี ยบง่าย ที5นี5จะเป็ นอีกหนึ5งจุดหมายปลายทางสําหรับท่าน เชิญ
ท่านเก็บสัมภาระเข้าที5พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระอาหารเย็น บริ เวณถนนคนเดินมีร้านค้า และร้านอาหารมากมายให้ท่านเลือกรับประทาน เชิญทุกท่านเดินท่องราตรี เมือง
เชียงคานอย่างเต็มอิ5ม ก่อนกลับที5พกั คืนนีMหลับฝันดี ณ ริ มโขง
เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – สวนหินผางาม
อรุ ณสวัสดิRยามเช้า อิสระให้ทุกท่านทําบุญใส่บาตรกันหน้าที5พกั (ชุดละ 50 บาท) จากนัMนนําท่านไปลิMมลอง ต้มเลือดหมูหรื อ
ข้าวเปี ยกเส้นร้านอร่ อย (5) จากนัMนอิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศยามเช้าของเชียงคานกันอีกหนึ5งรอบ และแวะไหว้พระที5วดั
ศรี คุณเมือง หรื อท่านจะปั5 นจักรยานก็ได้ แวะถ่ายรู ปตามร้านต่างๆ ที5ตกแต่งแบบวิถีของชาวเชียงคานเรี ยบๆ แต่มีเสน่ห์ เชิญ
ท่านเลือกหา เลือกซืMอของฝากเป็ นที5ระลึกของเมืองเชียงคานให้คนทางบ้านกันอย่างเต็มที5 เช่น โปสการ์ดเสืM อยืด ผ้าขาวม้า
อําลา อ.เชียงคาน และออกเดินทางสู่ กุ้ยหลินเมืองเลย หรื อสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหิ นปูนมาก มาย มีลกั ษณะคล้ายเขาวงกต
และมีกอ้ นหิ นรู ปร่ างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนขั หมอบ หน้าคน เป็ นต้น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเย็น ที5 จ.ชัยภูมิ
รับประทานอาหารเช้าที5รีสอร์ท (4)
15.30 น.
05.30 น.
อรุ ณสวัสดิRยามเช้า
รับประทานอาหารกลางวัน (7)
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13.00 น.
22.00 น.
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หลังรับประทานอาหาร และทําธุรส่วนตัวเรี ยบร้อย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือก
ซืMอของฝากตามรายทาง (อิสระอาหารเย็น)
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานฯ
………………………………………………….

เดินทางวันที8
1. วันที8 11 – 13 , 25 – 27 ม.ค. 56
2. วันที8 8 – 10 , 23 – 25 ก.พ. 56
3. วันที8 7 – 10 , 22 – 24 มี.ค. 56
4. วันที8 6 – 8 , 13 – 15 เมย. 56
อัตราค่ าบริการนีรW วม
- ค่ารถตู ้ VIP ปรับอากาศ
- ค่าอาหาร 7 มืMอ ตามที5ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที5ต่างๆ ( เฉพาะคนไทย )

- ค่าที5พกั 2 คืน ที5ภูเรื อ 1 คืน ที5เชียงคาน 1 คืน
- ค่าเครื5 องดื5มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท

เงือ8 นไขการจองทัวร์
- เงินมัดจําสําหรับการจองงวดแรก 30 % ของราคาทัวร์
- เงินมัดจํางวดที5สอง 70 % ของราคาทัวร์ ก่อนการเดินทาง 15 วัน และ/หรื อตามตกลง
- กรณี ยกเลิกการจองต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินมัดจํา กรณี เกินจากนีM
- ขอสงวนสิ ทธิRในการยกเลิกหรื อเลื5อนหรื อเปลี5ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที5มีผสู ้ าํ รองการเดินทางไม่ครบตามจํานวนที5กาํ หนดและ
หรื อในกรณี เหตุสุดวิสยั ซึ5งไม่สามารถเดินทางได้จริ งเท่านัMน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเห็นสมควร
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