P2 ตราด เลย ภูเรื อ เชียงคาน

กำหนดกำรเดินทำง 6-9 กุมภำพันธ์ 2563
วันแรก

ตรำด – เลย

15.00น.

คณะพร้ อมกันออกเดินทางจากจุดนัดหมาย จ.ตราด โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริ ษัทฯ
คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระการเดินทางให้ แก่ทกุ ท่านออกเดินทางด้ วยรถปรับ
อากาศ VIP มุง่ หน้ าสู่ จ.เลย รับฟั งบรรยายเรื่ องราวอันเป็ นสาระจากทีมงานมัคคุเทศก์
พร้ อมบริการอาหารว่างและเครื่ องดื่มร้ อนเย็นตลอดการเดินทางบนรถ

18.00น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร (มื ้อที่ 1)

วันที่สอง
06.00น.
08.00น.

เลย – ภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรื อมิ่งเมือง
อรุณสวัสดิย์ ามเช้ า จังหวัดเลย นาทุกท่านปฏิบตั ภิ ารกิจส่วนตัว อาบน ้าและรับประทาน
อาหารเช้ า ณ โรงแรมในเขต จังหวัดอุดรธานี (มื ้อที่ 2)
นาท่านเยี่ยมชม สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู เลย ตามวัตถุประสงค์

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (มื ้อที่ 3)

13.00น.

ออกเดินทางสูภ่ เู รื อชม เทศกำลดอกไม้ ภูเรื อ และเดินทางกันต่อไปยัง วัดสมเด็จภูเรื อ
มิ่งเมือง หรื อชื่อเดิมวัดพระกริ่งปรเมศร์ ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขา
ที่ขึ ้นสลับซับซ้ อนกันไปมาในอาเภอภูเรื อ จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมือง

18.00น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร (มื ้อที่ 4)

19.00น.

นาท่านเช็คอินเข้ าที่พกั ภูเรื อ รี สอร์ ท หรื อเทียบเท่า(ห้ องละ 2 ท่าน).

วันที่สำม

ภูเรื อ – วัดป่ ำห้ วยลำด – เชียงคำน – วัดศรีคุณเมือง

05.00น.

พาท่านเปลี่ยนรถท้ องถิ่นชมทะเลหมอก

07.00น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื ้อที่ 5)

08.00น.

12.00น.

นาท่านชม วัดป่ ำห้ วยลำด มีศาลาเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่โตโอ่อา่ สง่างาม ซึง่
ประดิษฐานพระประธานสีขาวบริ สทุ ธิ์ สร้ างด้ วยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระสัพพัญญูร้ ูแจ้ ง
สามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ที่สดุ ซึง่ งดงามปานเทวดาสร้ างและศักดิส์ ิทธิ์ ประดุจหลวง
พ่อโสธร มีฉากหลังเป็ นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเรี่ ย มากระทบพื ้นดิน
ท่ามกลางกลิ่นหอม ของดอกหอมหมื่นลี ้และดอกไม้ นานาพันธ์ บรรยากาศเช่นนี ้จะดารง
คงอยู่อีกนานแสนนานตลอดไป ท่านอาจารย์จงึ เป็ นผู้ชี ้ทาง แห่งบุญให้ ลกู ศิษย์ร่วมสร้ าง
ฝากไว้ เป็ นสมบัตขิ องพระพุทธศาสนา จากนันชม
้ พิพภิ ัณฑ์ ผีตำโขนวัดโพนชัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (มื ้อที่ 6 )

13.00น.

เยี่ ย มชมสื บ สานวัฒ นธรรมหมู่ บ้ ำ นไทลื อ้ เชี ยงคำน มี เ สน่ห์ วิถี ชี วิ ต ศิล ปวัฒ นธรรม
ประเพณี ที่ โ ดดเด่น มี ก ารรวบรวมประวัติค วามเป็ นมาของชาวไทลื อ้ เชี ย งค าที่ ศูน ย์
วัฒนธรรมไทลื ้อ อันเป็ นพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน ศูนย์ทอผ้ า อาหาร และบ้ านดังเดิ
้ ม (เฮินลื ้อ)
ของชาวไทลื ้อ และเดินทางกันต่อไปยัง วัดศรี คุณเมือง มีการตกแต่งที่สวยงามและวิจิตร
มีประติมากรรมยักษ์สองตนและมอมเป็ นสิงห์เฝ้าบันไดทางขึ ้นสิม อีกด้ วย

18.00น.

นาท่านเช็คอินเข้ าสูท่ ี่พกั เชียงคำนฮิลล์ หรื อเทียบเท่า(พักห้ องละ2ท่าน) เชิญท่านเก็บ
สัมภาระให้ เรี ยบร้ อย จนได้ เวลานัดหมายเชิญร่วมรับประทานอาหารค่าที่ห้องอาหารของ
โรงแรม(มื ้อที่ 7) พร้ อมกิจกรรมสันทนาการ ร้ องเพลงคาราโอเกะ เรี ยบร้ อยเชิญท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ส่ ี

07.00น

เชียงคำน – สวนผำหิน – ตรำด
อรุณสวัสดิย์ ามเช้ าสมผัสบรรยากาศริ มน ้าโขงตามเวลานัดหมายสาหรับท่านที่ประสงค์จะ
ไปใส่บาตรข้ าวเหนียวที่เมืองเก่าเชียงคานหรื อท่านที่จะไปชมทะเลหมอกที่ภทู อก (ท่าน
สามารถเลือกเดินทางได้ ตามสมัครใจ)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท (มื ้อที่ 8)

08.00น

เดิน ทางสู่ คุนหมิ ง เมื องเลย ต.ปวนพุ ทางผ่านแวะช้ อปปิ ้ง ซื อ้ ของฝากมากมาย อาทิ

05.30 น.

มะพร้ าวแก้ ว กุ้งทอด ซึง่ ที่นี่เป็ นแหล่งผลิตมะพร้ าวแก้ วที่อร่อยและมีชื่อเสียง
12.00น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบท้ องถิ่น (มื ้อที่ 9)

13.00น.

นาท่านเปลี่ยนพาหนะท้ องถิ่นเที่ยวชม สวนผำหินงำมหรือคุนหมิงเมืองเลย นาท่าน
ชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สวนหินผางามหรื อ คุนหมิงเมืองเลย แนวผาหินปูนสูงใหญ่แลดู

เป็ นสง่า ทอดตัวเป็ นแนวยาว โดดเด่นท่ามกลางทุง่ หญ้ าเขียวขจี พื ้นที่บริเวณนี ้คือที่ตงั ้
ของ สวนหินผางาม เมืองเลย ภายในมีเส้ นทางเดินสลับซับซ้ อน บางช่วงดูลึกลับตื่นเต้ น
คล้ ายกับผจญภัยอยูใ่ นเขาวงกต บางช่วงต้ องปี นป่ ายเพิงหิน หรื ออาจต้ องมุดลอดโพรงถ ้า
นอกจากนี ้ตลอดเส้ นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้ นไม้ หายาก และต้ นไม้ ยกั ษ์ อย่างปรงเขาที่มี
อายุหลายร้ อยปี สวนหินแห่งนี ้จึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่อว่า “คุนหมิงเมืองเลย” จากนันเดิ
้ นทาง
กลับภูมิลาเนา
18.00น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร (มื ้อที่ 10)

02.00น.

เดินทางกลับถึง ภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ .......... พร้ อมความประทับใจ
..........................................................

รำยกำรท่ องเที่ยวนีอ้ ำจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตำมควำมเหมำะสม
ทัง้ นีถ้ ือเป็ นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์ และประโยชน์ ของท่ ำนเป็ นสำคัญ
อัตรำค่ ำบริกำร
80 ท่ าน/2บัส ขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ
5,600 บำท / ท่ ำน
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม

2,000 บำท

1. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ 2 ชัน้ 8ล้ อ พร้ อมน ้ามันเชื ้อเพลิง
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
4. ค่าอาหารทุกมื ้อที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
6. ค่าเครื่ องดื่มร้ อน – เย็น บนรถตลอดการเดินทาง
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้ า รี ดผ้ าค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น / พนักงานขับรถ
ผู้เสนอรำคำ
น.ส.สุมาลี โฉมศรี (นิ่ม) โทร. 081-9196685
น.ส.ปั ทมาภรณ์ ทองเกิด (เตย) โทร. 091-7972472
Email: krungthep.tour@gmail.com

