
 

        
 

      12 เมืองตอ้งหา้ม... 12 เมืองตอ้งหา้ม... ““พลาดพลาด” ” เลยเลย  ภูเรอื เชยีงคานภูเรอื เชยีงคาน  
  สมัผสัปีท่องเท่ียววิถไีทย ตอน “เยน็สดุ สขุท่ีเลย”   

วดัเนรมิตวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรกั พิชิตวดัเนรมิตวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรกั พิชิตอทุยานแห่งชาติภูเรือ อทุยานแห่งชาติภูเรือ 1,365 เมตร1,365 เมตร  

ชมชมวิหารวิหารพระสพัพญัญู วดัป่าหว้ยลาด พระสพัพญัญู วดัป่าหว้ยลาด ถนนคนเดินชายโขงถนนคนเดินชายโขงเชียงคานเชียงคาน  วดัท่าแขกวดัท่าแขก          

    ตกัตกับาตรขา้วเหนียวยามเชา้ ณ ถนนชายโขงเชียงคาน คุนหมิบาตรขา้วเหนียวยามเชา้ ณ ถนนชายโขงเชียงคาน คุนหมิงง  เมืองเลยเมืองเลย  

((เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 33  วนั 2วนั 2  คืน)คืน)  

ก าหนดการเดนิทาง 
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2559  กรงุเทพฯ – แช่น า้รอ้นเพือ่สขุภาพ วิเชียรบุร ี– ด่านซา้ย – ภเูรอื    
05.00 น. ทุกท่านพรอ้มกนัท่ี จุดนัดหมาย เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกใหท่้านทางดา้นกระเป๋าเดินทาง 

ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ อ  าเภอภูเรือ เพ่ือความสะดวก ระหวา่งทางบริการอาหารเชา้แบบปิกนิก 

พรอ้มเครื่องด่ืม รอ้น เยน็ มคัคุเทศกแ์นะน าการท่องเท่ียว 

09.30 น. พาคณะเขา้คอสเสริมสุขภาพ ดว้ยการอาบน ้าแร ่แช่น ้ารอ้น ณ น ้าพรุอ้นบา้นครู พขุาม อ าเภอวเิชียรบุรี      

     

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร      

ช่วงบ่าย เดินทางผ่านสนัเขาคดเค้ียวสู่ อ  าเภอดา่นซา้ย-ภูเรือ เยีย่มชม วดัเนรมิตวิปัสสนา ชมอุโบสถท่ี์สรา้งดว้ยศิลาแลงทั้ง

หลงั ดว้ยแรงศรทัธาต่อพุทธศาสนาและ หลวงพอ่มหาพนัธฯ์ กราบพระธาตุแหง่อธิษฐานสจัจะไมตรี พระธาตศุรี

สองรกั สกัขีพยานแหง่มิตรสมัพนัธ์ระหวา่งศรีสตันาคนหุต และอยุธยาศรีรามนคร           

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  น าท่านเขา้ท่ีพกั ณ รสีอรท์ระดบัมาตรฐาน อ.ภูเรือ (หอ้งละ 2 ท่าน) 

วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2559  พชิติยอดภเูรอื  – ถนนคนเดินชายโขง เมืองเก่าเชียงคาน       
05.00 น. เปล่ียนเป็นรถสองแถวทอ้งถ่ินท่ีช านาญเสน้ทางไต่ระดบัความสูงสมัผสัความหนาวเยน็ท่ี อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

เดินเทา้กา้วชม พระอาทิตยอุ์ทยัแสงแรกของวนัใหม่ บริเวณ ผาโหล่นนอ้ย เดินอีกนิดพิชิตยอดสูงสุด 1,365 เมตร 

พรอ้มกราบขอพร พระพทุธนาวาบรรพต และ หินพระศิวะ  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารรีสอรท์  

09.00 น. เดินทางสู่ วดัป่าหว้ยลาด น าชมวหิารศาลาเฉลิมพระเกียรติ ท่ีสถานท่ีประดิษฐาน พระพทุธรูปหินแรแ่คลไซดสี์

ขาวบริสุทธ์ิ มีนามวา่ พระสพัพญัญู แปลวา่ ผูรู้แ้จง้ในสามแดนโลกธาตุ     

   
11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   จงัหวดัเลย  

ช่วงบ่าย แวะเก็บสมัภาระเขา้ท่ีพกั ณ เชียงคานแกรนด ์หรือรีสอรท์ระดบัมาตรฐาน เชียงคาน 

Hot 



 

16.00 น. น าชม แก่งคุดคู่ แก่งหินท่ีกั้นขวางแม่น ้าโขงทั้งสาย ในต านานเล่าขานถึงยกัษ์สะดึคึเจา้ถ่ินแบกหินกั้นล าน ้า โปรดรบั

ฟังต านานต่อได.้...... ชิมมะพรา้วแกว้รสเด็ดของดีเมืองเชียงคาน ถ่ายรูปไหวพ้ระในวิหารจ าลอง จากวดัเชียงทอง 

หลวงพระบาง ชมกุฏิเก่าของ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เกจิอาจารยช่ื์อดงัแหง่เมืองเชียงคาน ณ วดัท่าแขก   

18.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารน าคณะเดินเล่นชมบรรยากาศถนนชายโขงเมืองเชียงคาน 

เพลิดเพลินกนัสินคา้งานแฮนดเ์มคท่ีระลึก เส้ือยดึลายน่ารกั ขนมทอ้งถ่ิน ฯลฯ   

วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2559  ใส่บาตรขา้วเหนียวเชยีงคาน – เมืองเลย – ชยัภมิู – กรงุเทพฯ        
05.30 น. ชุดพรอ้มใส่บาตร น าทุกท่านผูใ้จบุญรว่มประเพณีตกับาตรขา้วเหนียวยามเชา้ แด่พระสงฆพ์รอ้มรบัพรดีๆสู่ชีวติ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบพ้ืนเมืองโจก๊ ,ไข่กระทะ ,ตม้เสน้   

09.00 น. เท่ียวชม หมู่บา้นวฒันธรรมไทด า บา้นนาป่าหนาด หรือ บา้นโคกซ่งด า เยีย่มชมหมู่บา้นท่ียงัคงการอนุรกัษ์

ศิลปวฒันธรรม วถีิชีวติความเป็นอยู ่ท่ีเรียบง่าย ตามแบบปฏิบติัดั้งเดิม ทั้งการแต่งกาย ภาษา อาชีพการทอผา้ การตี

มีด และเอกลกัษณ์อ่ืนๆท่ีน่าชมท่ีน่าชม   

    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

ช่วงบ่าย เดินทางกลบัผ่านชม ภูหอ ภูกระดึง ภูผาม่าน ภูเขียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีเอกลกัษณ์เฉพาะคือจะเป็นยอดเขารูปโต๊ะ 

หรือยอดเขาหวัตดัท่ีมีเสน่หแ์ละเขียวขจีงดงาม   

18.00 น. บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร  อ าเภอจตุัรสั  

22.00 น. (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ     

************************************************************************************** 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ    5,900.- บาท กรณีพกัเด่ียวเพิ่ม  ท่านละ 1,600บาท 

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ   4,450.- บาท พกัรว่มกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อตัราค่าน้ีรวม - ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน   - ค่าอาหารตามม้ือท่ีก าหนดในรายการ 

 - ค่ารถน าเท่ียว และพาหนะทอ้งถ่ิน   - มคัคุเทศก,์สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหวา่งการเดินทาง 

 - ค่าธรรมเนียมตามรายการท่ีก าหนด  - ค่าประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม - ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าเครื่องด่ืมชนิดพิเศษ, ค่าซกัรีด ,ค่าโทรศพัท์,ค่ามินิบาร,์ค่ารกัษาพยาบาลกรณีท่ีเกิด

จากโรคประจ าตวั ,ค่าอญัมณี หรือกระเป๋าอนัมีมูลค่า กรณีเกิดสูญหาย เป็นตน้ 

 - ค่าใชจ้า่ยท่ีเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  

 - ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาติ ท่ีตอ้งจา่ยเพ่ิม   

 - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอรเ์ซ็นต ์ และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์ 

 - ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน  

เง่ือนไขการจอง - แจง้ช่ือนามสกุล พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์อีเมลล ์/ ไลน์  

 - ช าระเงินมดัจ า (วนัเดียว 500 บาท ,ทวัร ์2 วนั 1,000 บาท , ทวัร ์3 วนัขึ้ นไป ท่านละ 2,000 บาท)  

 - ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วนั 

หมายเหตุ ก าหนดการขา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธ์ิของ

บริษัทฯ ดงักล่าว จะยดึถือและค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของท่านผูมี้เกียรติซ่ึงรว่มเดินทางเป็นส าคญั 

โปรดเตรียม   ยาประจ าตวั , หมวก,รม่ , แวน่ตากนัแดด ฯลฯ  


