ดินแดนแหงบุปผาชาติ : ภูเรือ & หลวงพระบางเมืองไทย เชียงคาน
มหัศจรรย Unseen: คุนหมิงเมืองไทย
วัดศรีคูณเมือง – ตลาดโบราณริมโขง – ฟารมกลวยไม
พิชิตยอดภูเรือ – พระพุทธชินราช – พระธาตุศรีสองรัก
โปรแกรม 4วัน 3คืน กับเสนทางสุดคลาสสิค
กําหนดการเดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. 57 - 1 ม.ค. (ปใหม) …เปดเพียงทริปเดียวเทานั้น 18ทาน รหัส NMN2
29 ธ.ค.

กรุงเทพฯ – ผานกเคา

19.00น.

เจาหนาที่บริษัท เนเจอรไมล จํากัด (ทัวรทุกที่.คอม) คอยตอนรับทาน ณ ปมปตท.วิภาวดีรังสิต (ตรงขาม
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย) … รถตูป รับอากาศ vip. จํานวน 2คัน พรอมรอรับคณะจัดเก็บสัมภาระของทาน
พรอมเพรียงกันแลวนําทานเดินทางสูจังหวัดเลย ระหวางการเดินทางบริการอาหารค่ําแบบกลอง (มื้อที่ 1)
พรอมเครื่องดื่ม โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก และบริการทานตลอดการเดินทาง
พักผอนตามอัธยาศัย *** สิ้นสุดโปรแกรมวันที่ 1 ***

30 ธ.ค.
05.00น.
ชวงเชา

12.00น.
ชวงบาย

ผานกเคา – Unseen: คุนหมิงเมืองไทย – เชียงคาน – ตลาดโบราณ

(อาหาร: ค่ํา)

(อาหาร:เชา-กลางวัน-ค่ํา)

นําทานเดินทางถึงผานกเคา ใหทานไดทํากิจธุระสวนตัว และรับประทานอาหารเชา (มื้อที่ 2) รานเจกิม แบบ
เรียบงาย บริการพรอมกับชากาแฟ หลังอาหารเตรียมพรอมสําหรับโปรแกรมทองเที่ยววันนี้
หลังอาหารพรอมนําทานเดินทางสู อ.หนองหิน สัมผัสกับความมหัศจรรยของธรรมชาติทไี่ ดสรางสรรคความสวยงาม
ของหนาผาที่มีอายุนับลานป นําทานสู Unseen in Thailand “คุนหมิงเมืองไทย” เดินเทาเขาสูเขาวงกต ผาน
เสนทางแคบ ๆ ลาดชัน และมุดลอดหินเพื่อเดินขึ้นสูจดุ สูงสุด ระหวางทางสัมผัสกับหินปูนแปลกหลากหลายรูป เชน
มงกุฎไดอานา , ถ้ําสองดาว ฯลฯ ถายภาพยังจุดชมวิวสูงสุดที่มีความสวยงามเหมือนกับคุนหมิงเมืองจีน และนําทาน
สัมผัสกับความรมรื่นของ “น้ําตกเพียงดิน” สัมผัสกับน้าํ ใสไหลเย็นมีน้ําตลอดทั้งป
พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ รานอาหาร วังสะพุง
หลังอาหารนําทานเดินทางสู อ.เชียงคาน อําเภอริมแมน้ําโขงที่แฝงมนตเสนหที่ทําใหนักเดินทางหลงใหลและแวะ
เวียนมาเที่ยวตลอดทั้งป และยังรักษาวิถีชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงายไวอยางลงตัว นําทานเดินทางสู “วัดศรี
คูณเมือง” เปนวัดเกาแกที่สรางตั้งแตป พ.ศ.2199 ไดรับศิลปะแบบลานชาง ชมภาพศิลปะที่แตงแตมไวภายในพระ
อุโบสถ และ

-(โปรแกรมฯ หนา 2) -

16.00น.
18.00น.

ประดิษฐานพระพุทธรูปคูเมืองเชียงคานอันเปนที่เคารพ และนําทานเดินทางขึ้นสูจ ุดชมวิวของเมืองเชียงคาน ณ
“วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน” ประดิษฐานพระพุทธบาทบนหินลับพรา อันเปนที่เคารพสักการะของชาวไทย
และลาวเปนอยางมาก ที่นี่จะไดเห็นเชียงคานแบบพาโนรามา
นําทานเขาสูรสี อรทที่พักติดริมแมน้ําโขง ณ “เชียงคานฮิลล รีสอรท” ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย หรือเลือก
ที่จะชมวิวบริเวณ “แกงคุดคู” ดานหนารีสอรทยามเย็น
รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 4) ณ หองอาหารรีสอรท หลังอาหารนําทานสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเชียงคาน
ยามค่ําคืน “ตลาดโบราณ” ริมแมน้ําโขง เดินเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกมากมาย ถายภาพตามมุมสวยแบบ
คลาสสิค ๆ ที่แทบจะหาไมไดในเมืองหลวง
พักที่ “เชียงคานฮิลล รีสอรท” … (www.chiangkhanhill.com) ***สิ้นสุดโปรแกรมวันที่ 1 ***

31 ธ.ค.

ตักบาตรขาวเหนียว – จ.เลย – ฟารมทีเอสเอ – สวนสมสยามภูเรือ – รีสอรท

05.00น.

ตืน่ รับอรุณยามเชา นําทานตักบาตรขาวเหนียวประเพณีทชี่ าวเชียงคานตาง
สืบทอดประเพณีมาชานาน ที่คนเฒาคนแกเตรียมขาวเหนียวไวใสบาตรแก
พระภิกษุ ใหทานไดรว มประเพณีเตรียมขาวเหนียวนึ่งใสบาตร เปนภาพที่
ประทับใจยามเชา รับประทานอาหารเชา (มื้อที่ 5) ณ หองอาหารรี
สอรท หลังอาหารเตรียมพรอมสําหรับโปรแกรมเที่ยววันนี้
อําลา “เชียงคานฮิลล รีสอรท” นําทานเดินทางสูอําเภอภูเรือ ดินแดน
แหงบุปผาชาติงามตาและทะเลหมอก ระหวางทางใหทานไดสินคา OTOP ขึ้นชื่อจังหวัดเลยกับ “กลุมทอผาไทย
ลายกางปลา” เลือกซื้อผาที่มีความสวยงามยิ่ง
นําทานเขาสูรสี อรทที่พัก “ภูเรือบุษบา รีสอรทแอนดสปา” รีสอรทแนบชิดธรรมชาติ เก็บสัมภาระของทาน
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ หองอาหารรีสอรท
หลังอาหารนําทานเดินทางสู “สวนสมสยามภูเรือ” ใหทานไดชิมรสหอมหวานของสมโชกุน และเดินชมสวนสม
ถายภาพสวย ๆ ไดตามอัธยาศัย และชมความสวยงามมวลหมูดอกไมหลากหลายสายพันธุ และฟกทองยักษภายใน

08.45น.

12.00น.
ชวงบาย

(อาหาร:เชา-กลางวัน-ค่ํา)

-(โปรแกรมฯ หนา 3) -

18.30น.
1 ม.ค.

“ฟารมไมดอกทีเอสเอ” เดินชมสวนสวย และเดินทางสู “ชาโตเดอเลย” หรือภูเรือวโนทยาน สถานที่ปลูก
องุนสายพันธุดี เลือกซื้อผลิตภัณฑสด ๆ จากไร เลือกซื้อดอกไมริมทาง
รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 7) ณ หองอาหารรีสอรท ในบรรยากาศหนาวเย็น หลังอาหารพักผอนตาม
อัธยาศัย พักที่ “ภูเรือบุษบา รีสอรทแอนดสปา” ….***สิ้นสุดโปรแกรมวันที่ 3 ***
อช.ภูเรือ – หนาวสุดในสยาม – พระธาตุศรีสองรัก – พระพุทธชินราช – กรุงเทพฯ (อาหาร:เชา-กลางวัน)

04.00น.

ตื่นเชาในบรรยากาศหนาวเย็นสบาย นําทานขึ้นสูยอดภูเรือ “เมืองแหง
ทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู” สถานที่สวยงามของ
จังหวัดเลยที่นักทองเที่ยวตางใฝฝน เดินขึ้นสูยอดเขาชมพระอาทิตยขึ้น
พรอมทะเลหมอก เปนชายแดนรอยตอสองแผนดินอีสาน กับเหนือไว
ดวยกัน ถายภาพเก็บไวเปนที่ระลึกในบรรยากาศโรแมนติค
รับประทานอาหารเชา (มื้อที่ 8) ณ หองอาหารรีสอรท หลังอาหาร
เตรียมพรอมสําหรับโปรแกรมวันนี้
08.30น.
อําลา “ภูเรือบุษบา รีสอรทแอนดสปา” นําทานเดินทางสูอําเภอดานซาย เพื่อสักการะ “พระธาตุศรีสอง
รัก” พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ริมแมนา้ํ หมัน ที่ทําสัญญารวมกันระหวางกษัตริยไทย-ลาวผูกมิตรไมเปนศัตรูกันดวยพุทธ
ศาสนา และนําทานเดินทางสูจ ังหวัดพิษณุโลกระหวางทางแวะชิมกาแฟเลิศรสอําเภอวังทอง
12.00น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) แพฟาไท อิ่มอรอยกับอาหารในบรรยากาศริมแมน้ํานาน
ชวงบาย
หลังอาหารนําคณะเดินทางตามรอยสมเด็จพระนเรศวรสู
“พระราชวังจันทน” อันเปนสถานที่ประสูติของพระองคเมื่อ
ครั้งเปนเด็ก ซึ่งพระองคเติบโตที่นี่ และสักการะพระรูปของทาน
และเดินทางสู “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ” หรือวัดใหญ เปนที่
ประดิษฐานพระพุทธชินราช ที่ไดรับการยกยองวามีความสวยงาม
ที่สุดในโลก ชมพระอุโบสถหลวงที่ลวดลายงดงาม ไดเวลา
พอสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะซื้อของ
ฝากขึ้นชื่อเมืองนครสวรรค …(อิสระสําหรับอาหารค่ํา) …
22.30น.
นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …พรอมความประทับใจ.*** สิ้นสุดโปรแกรมการเดินทาง ***

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับความปลอดภัย และผลประโยชนของทานเปนสําคัญ.

โปรแกรมการเดินทาง : ดินแดนบุปผาชาติ ภูเรือ-เชียงคาน

-(โปรแกรมฯ หนา 4) -

อัตราคาบริการทัวร...รวมทุกอยางไมตองจายเพิ่ม... รับเพียงจํานวน 18ทาน(ทริปเดียวเทานั้น)
ผูใหญ (พักคู)
ทานละ
5,499.-บาท
เด็ก (3-11ปไมเสริมเตียง) ทานละ
3,599.-บาท
*** Tour Took Tee มีของที่ระลึกสําหรับผูเดินทางทุก ๆ ทาน ***
อัตราคาบริการดังกลาวรวมรายการดังตอไปนี้: -

1. รถตูปรับอากาศ vip.แบบ D4D จํานวน 2 คันพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก และน้าํ มันเชื้อเพลิง
2. รีสอรทที่พัก 2 คืน /คืนแรก พักที่ “เชียงคานฮิลล รีสอรท” … (www.chiangkhanhill.com)
คืนสอง พักที่ ภูเรือบุษบา รีสอรท แอนดสปา (http://www.phuruabussaba.com)
3. อาหารตลอดการเดินทาง 9 มื้อ (เชา 3, กลางวัน 3 และเย็น 3มื้อ)
4.ลูกอม , น้ําดื่ม , น้ําอัดลม และขนมขบเคี้ยวบริการบนรถระหวางการเดินทาง
5. ยารักษาโรคพื้นฐานตาง ๆ กรณีเกิดประสบเหตุเบื้องตน
6.คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ตาง ๆ และอุทยานแหงชาติ (กรณีที่ถือสัญชาติไทยเทานั้น)
7.มัคคุเทศก และเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก และบริการทานตลอดการเดินทาง
8. คาประกันภัยในการเดินทางวงเงินทานละ1,000,000.-บาท และคารักษาพยาบาลทานละ 500,000.-บาท
(กรมธรรมคุมครองพิเศษ “บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน”)
อัตราคาบริการนี้ไมรวมรายการดังนี้ :-

คาภาษีมลู คาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
- คาอาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกรายการ หรือสั่งทานเอง

-

หมายเหตุ :-

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง 8ทาน
2. สําหรับชาวตางชาติมีคาธรรมเนียมเพิ่มสําหรับสถานที่ทองเที่ยวอุทยานแหงชาติฯ

การจองทัวร : การจองทัวรจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทฯ ไดรบั ชําระเงินมัดคามัดจําในวันจอง จํานวนทานละ 2,000.-บาท และชําระสวนที่
เหลือกอนเดินทาง 14วันสําหรับยอดทั้งหมด

สนใจจองทัวรไดที่ : คุณพอล , คุณแอน / Tel.02-3792992 ,Hotline : 083-545-0703

