สนุกสุ ขใจ ม่ วนซื่นริมโขง “เชียงคาน”
ภูเรือ ด่ านซ้ าย แก่ งคุดคู้ ภูทอก
กาหนดการเดินทาง ทุกวันศุกร์ ของสั ปดาห์
วันแรก
กรุ งเทพฯ
22.00 น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริ ษทั เอสซี ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับ
ออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศหลังคาสู ง สู่ จ.เลย
วันทีส่ อง
ภูเรือ – ด่ านซ้ าย- พิพธิ ภัณฑ์ ผตี าโขน - ชาโต้ เดอ เลย - เชียงคาน
05.30 น.
อรุ ณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่ งชาติภูเรือ นาท่านชมพระอาทิตย์ข้ ึนและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิว
อุทยานแห่ งชาติภูเรือ ชมหิ นพระศิวะ หิ นเต่า หิ นพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรู ปบนยอดภู เรื อ
ถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย
07.30 น.
บริ การอาหารเช้า (มือ้ ที่ 1) จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย นาท่านนมัสการพระพุทธชินราชจาลอง และ
อุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมความสง่างามของวิหารที่ต้ งั อยูบ่ นยอดเขา ให้
เวลาถ่ายรู ปกันพอสมควร จากนั้นนาท่านนมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่ง ประชาชนชาวเลยให้ความนับ
ถือมาก พระธาตุศรี สองรัก สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสัจจะและไมตรี ซึ่ งกันและกันระหว่างกรุ งศรี อยุธยาและกรุ งศรี
สัตนาคนหุต (ล้านช้าง) *ห้ามสวมเสื้ อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก
10.30 น.
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ผตี าโขน ศึกษาประวัติความเป็ นมาอันยาวนานของประเพณี ผตี าโขน สนุกสนานกับ
การบรรยายจากยุวมัคคุเทศก์
12.00 น.
บริ การอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 2) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ไร่ ทเี อสเอ ซึ่งเป็ นแปลงไม้ดอกเมืองหนาว
นานาพันธุ์ ชม ฟักทองยักษ์ ที่จะทาให้ท่านอัศจรรย์ใจ
14.30 น.
แวะซื้ อของฝากที่ร้าน ชาโต้ เดอ เลย เช่น ไวน์ช้ นั ดี "ชาโต้ เดอ เลย", บรั่นดี "วิคตอรี่ " รสนุ่ม, องุ่นไร้เมล็ด,
มะคาเดเมียเคลือบช็อคโกแลต เป็ นต้น นาท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
16.30 น.
เช็คอินเข้าสู่ ที่พกั บรรยากาศสุ ดโรแมนติคแห่งเมืองเชียงคาน
17.30 น.
นาท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่ นา้ โขง ยามเย็น ชมอาทิตย์ยามอัสดงกลางเมืองเชียงคาน
19.00 น.
บริ การอาหารเย็น (มือ้ ที่ 3) ด้วยเมนูปลาแม่น้ าโขงเมืองเลย
หลังอาหาร อิสระในการท่องราตรี บนถนนคนเดินริ มโขง ที่มีร้านค้าน่ารักในแบบของเชียงคาน

วันทีส่ าม
05.30 น.

ภูทอก-แก่ งคุดคู้-สวนหินผางาม-กรุ งเทพ
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า นาท่านไปชมทะเลหมอกที่ ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนของเมืองเชียง
คาน ให้เวลาถ่ายรู ปกันพอสมควร บริ การอาหารเช้า (มือ้ ที่ 4) ณ ตลาดเช้ าเชียงคาน
เมนูที่ทุกคนต้องลองชิมคือปาท่องโก๋ ยดั ไส้ ของขึ้นชื่อเมืองเชียงคาน
09.00 น.
ได้เวลาเช็คเอาท์ออกจากที่พกั นาท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ แก่ งคุดคู้ เลือกซื้ อของฝากจากเชียงคาน
เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ จากนั้น ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ. หนองหิน
12.00 น.
บริ การอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 5) หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ดินแดน สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตาม
ธรรมชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี
15.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ
20.00 น.
บริ การข้าวต้มรอบดึก ณ ร้านอาหาร จ.นครราชสี มา (มือ้ ที่ 6)
23.30 น.
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานเอสซี ฮอลิเดย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่ าบริการ ขัน้ ต่า 8 ท่ านต่ อ 1 ตู้ คณะส่ วนตัว สามารถกาหนดวันเดินทางเองได้
ผูใ้ หญ่
ท่านละ 4,200 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ท่านละ 3,600 บาท (พักกับผูใ้ หญ่ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
800 บาท
***หมายเหตุ เด็กมีเตียงเสริ มคิดราคาเดียวกับผูใ้ หญ่
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่ารถตูป้ รับอากาศ D4D - ค่าที่พกั 2 คืน (พักรี สอร์ท 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหาร 6 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน - มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
สิ่งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย รองเท้ าแตะ,ชุดว่ายน ้าหรื อเสื ้อผ้ าที่สวมใส่สบายแห้ งง่าย,ถุงกันน ้า,ครี มกันแดด,แว่นกันแดด
กล้ องถ่ายรูป,ไฟฉาย,ยารักษาโรคประจาตัว
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง 1.) กรุ ณาจองมัดจา 30% ณ วันจอง ชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่ งเอกสารประกอบการ
เดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรื อตามที่ บริ ษทั แจ้งรับเอกสาร

