โปรแกรมต้อนรับปี ใหม่ 57 กับเส้นทางสุดคลาสสิคแห่งปี
หนาวสุดแดนสยาม : เลย‐ภูเรือ‐เชียงคาน
มหัศจรรย์Unseen:คุนหมิงเมืองไทย‐ยอดภูเรือ‐พระพุทธชินราช
สวนดอกไม้เมืองหนาว - พิชิตยอดภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก
…โปรแกรม 4วัน3คืน กับเส้นทางสุดโรแมนติค…
กําหนดการเดินทาง
29ธ.ค.

วันที่ 29ธันวาคม-1 มกราคม 57 … โดยรถตูป้ รับอากาศ vip.

กรุงเทพฯ – ผานกเค้า เลย

18.30น.

รหัส NMN10
(อาหาร : ดึก)

เจ้าหน้าที่บริษัท เนเจอร์ไมล์ จํากัด (ทัวร์ทุกที่.คอม) รอต้อนรับคณะ ณ ปั๊ ม ปตท.ถนนวิภาวดีฯ (ตรงข้าม
มหาวิทยาลัยหอการค้ยไทย) ...รถตูป้ รับอากาศ D4D จํานวน 2คัน พร้อมรอรับคณะ จัดเก็บสัมภาระของ
ท่าน พร้อมเพรียงกันแล้วนําท่านเดินทางสู่จงั หวัดเลย ระหว่างทางมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความ
สะดวกและบริการท่านตลอดการเดินทาง …(Tour Took Tee มีเครื่องดื่มบริการบนรถตลอดการ
เดินทาง) มีเจ้าหน้าที่ทวั ร์นั ่งประจํารถตูท้ ุกคัน
นําท่านรับประทานอาหารรอบดึกแบบข้าวต้ม (มื้ อที่ 1) โรงแรมเกี่ยวอัน สระบุรี หลังอาหารให้ท่าน
21.00น.
ได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย …พักผ่อนบนรถ ***สิ้ นสุดโปรแกรมวันที่ 1 ***
30 ธ.ค. Unseen:คุนหมิงเมืองไทย – เชียงคาน - วัดศรีคูณเมือง - แก่งคุดคู ้ - ถนนคนเดิน(อาหาร:เช้า‐กลางวัน‐คํา่ )
06.00น.
นําคณะเดินทางถึงบริเวณผานกเค้า (ทางขึ้ นภูกระดึง) ให้ท่านได้ทาํ กิจธุระส่วนตัวบริเวณรีสอร์ท และ
รับประทานอาหารเช้า (มื้ อที่ 2) เตรียมพร้อมสําหรับโปรแกรมท่องเที่ยววันนี้
08.30น.
นําท่านเดินทางสู่ อ.หนองหิน สัมผัสกับความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ความสวยงามของหน้าผาที่มี
อายุนับล้านปี นําท่านสู่ Unseen in Thailand
“คุนหมิงเมืองไทย” เดินเท้าเข้าสู่เขาวงกต ผ่าน
เส้นทางแคบ ๆ ลาดชัน และมุดลอดหินเพื่อเดินขึ้ นสู่
จุดสูงสุด ระหว่างทางสัมผัสกับหินปูนแปลกหลากหลาย
รูป เช่น มงกุฎไดอาน่ า , ถํ้าส่องดาว ฯลฯ ถ่ายภาพยังจุด
ชมวิวสูงสุดที่มีความสวยงามเหมือนกับคุนหมิงเมืองจีน และนําท่านสัมผัสกับความร่มรื่นของ “นํ้าตก
เพียงดิน” สัมผัสกับนํ้าใสไหลเย็นมีน้ําตลอดทั้งปี
[พิมพ์ข้อความ]

‐(โปรแกรมฯ หน้ า 2)‐
12.00น.
ช่วงบ่าย

16.00น.

18.15น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้ อที่ 3) ณ ร้านไก่ยา่ งวังสะพุง แบบพื้ นเมือง
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อําเภอเชียงคาน อําเภอริมแม่น้ําโขงที่แฝงมนต์เสน่ หท์ ี่ทาํ ให้นักเดินทางหลงใหล
และแวะเวียนมาเที่ยวตลอดทั้งปี และยังรักษาวิถีชีวติ ความเป็ นอยูแ่ บบเรียบง่ายไว้อย่างลงตัว นําท่านเดินทางสู่
“วัดศรีคณ
ู เมือง” เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2199 ได้รบั ศิลปะแบบล้านช้าง ชมภาพศิลปะที่แต่ง
แต้มไว้ภายในพระอุโบสถ และประดิษฐานพระพุทธรูปคู่เมืองเชียงคานอันเป็ นที่เคารพ และนําคณะเดินทางสู่รี
สอร์ทที่พกั ตั้งอยูใ่ นบริเวณ "แก่งคุดคู"้ แก่งหินตามธรรมชาติในแม่น้ําโขง ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของ
สายนํ้าบรรยากาศเย็นสบาย
นําท่านเข้าสู่รีสอร์ทที่พกั "เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท" เช็คอิน
เข้าสู่หอ้ งพัก อิสระกับการเดินเล่นบริเวณร้านรวงรอบแก่งฯ
และพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ (มื้ อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
ในบรรยากาศริมแม่น้ําโขง หลังอาหารนําท่านเดินทางสัมผัสกับ
วิถีชีวติ ของชาวเชียงคานยามคํา่ คืน “ถนนคนเดิน” ริม
แม่น้ําโขงในบรรยากาศคืนก่อนส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ อิสระ
กับการเลือกซื้ อสินค้าของที่ระลึกมากมาย ถ่ายภาพตามมุมสวย
แบบคลาสสิค ๆ ที่แทบจะหาไม่ได้ในเมืองหลวง และกลับเข้าสู่รีสอร์ท
พักที่ “เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท”… (www.chiangkhanhill.com)
ที่อยู่ : 28/2 ถนนร่วมใจนฤมิตร อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ***สิ้ นสุดโปรแกรมวันที่ 2 ***

[พิมพ์ข้อความ]

-(โปรแกรมฯ หน้า 3)-

31ธ.ค. ตักบาตรข้าวเหนียว – พระธาตุสจั จะ ท่าลี่ ‐ ภูเรือ ‐ ฟาร์มดอกไม้ ‐ ไร่องุ่นฯ (อาหาร:เช้า‐กลางวัน‐คํา่ )
04.30น.
ตื่นรับอรุณยามเช้า นําท่านตักบาตรข้าวเหนี ยวประเพณีที่ชาวเชียงคาน
ต่างสืบทอดประเพณีมาช้านาน ที่คนเฒ่าคนแก่เตรียมข้าวเหนี ยวไว้ใส่
บาตรแก่พระภิกษุ ให้ท่านได้ร่วมประเพณีเตรียมข้าวเหนี ยวนึ่ งใส่บาตร
เป็ นภาพที่ประทับใจยามเช้าทําบุญในวันสิ ้นปี
รับประทานอาหารเช้า (มื้ อที่ 5) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
08.30น.
เก็บสัมภาระของท่านเตรียมเช็คเอาท์ อําลา “เชียงคาน ฮิลล์ รี
สอร์ท” นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเพื่อเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าของ "ภูทอก" ภูที่สงู สุดของอําเภอเชียง
คาน สัมผัสกับความหนาวเย็นและถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึกก่อนจะอําลาเชียงคาน ได้เวลาพอสมควรเดินทาง
เลียบริมแม่น้ําโขงสู่อาํ เภอท่าลี่ เพื่อเข้าสักการะ "พระธาตุสจั จะ" สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ
สร้างเพื่อต่ออายุของพระธาตุพนมที่ได้พงั ลงเมื่อปี 2518 ตั้งอยูภ่ ายในวัดลาดปู่ ทรงธรรม
12.00น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้ อที่ 6) ณ ภูเรือชาเล่ท ์ รีสอร์ท
ช่วงบ่าย
หลังอาหารนําท่านเดินทางชมความสวยงามมวลหมู่ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ ์ และฟั กทองยักษ์ภายใน
“ฟาร์มไม้ดอกทีเอสเอ” เดินชมสวนสวย และเดินทางสู่ “ชาโตเดอเลย” หรือภูเรือวโนทยาน สถานที่
ปลูกองุ่นสายพันธุด์ ี เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สด ๆ จากไร่ เลือกซื้ อดอกไม้ริมทาง ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดิน
ทางเข้าสู่รีสอร์ทที่พกั
17.00น.
นําท่านเดินทางถึงรีสอร์ทที่พกั "ชัชฎาแกรนด์ รีสอร์ท" รับเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink)
และเช็คอินเข้าสู่บา้ นพักท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศหนาวเย็น
18.30น.
รับประทานอาหารคํา่  (มื้ อที่ 7) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยเก็บ
แรงไว้สาํ หรับโปรแกรมในวันพรุ่งนี้
พักที่ "ชัชชฎาแกรนด์ รีสอร์ท" ... (www.chatchadagrand.com)
ที่อยู่ : 125/2 ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย *** สิ้ นสุดโปรแกรมวันที่ 3 ***
10 ธ.ค. อช.ภูเรือ – หนาวสุดในสยาม – พระธาตุศรีสองรัก – พระพุทธชินราช – กรุงเทพฯ (อาหาร:เช้า-กลางวัน)
04.00น.

ตื่นเช้าในบรรยากาศหนาวเย็นสบาย นําท่านขึ้ นสู่ยอดภูเรือ “เมืองแห่ง
ทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” สถานที่สวยงามของ
จังหวัดเลยที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ ฝัน เดินขึ้ นสู่ยอดเขาชมพระอาทิตย์ขึ้น
พร้อมทะเลหมอก เป็ นชายแดนรอยต่อสองแผ่นดินอีสาน กับเหนื อไว้
ด้วยกัน ถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึกในบรรยากาศโรแมนติค

[พิมพ์ข้อความ]

‐(โปรแกรมฯ หน้า 4)‐

08.30น.

12.00น.
ช่วงบ่าย

22.30น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้ อที่ 8) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารเตรียมพร้อมสําหรับโปรแกรมวันนี้
อําลา “ชัชชฎาแกรนด์ รีสอร์ท” นําท่านเดินทางสู่อาํ เภอด่านซ้าย เพื่อสักการะ “พระธาตุศรีสอง
รัก” พระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ําหมัน ที่ทาํ สัญญาร่วมกันระหว่างกษัตริยไ์ ทย-ลาวผูกมิตรไม่เป็ นศัตรูกนั ด้วย
พุทธศาสนา และนําท่านเดินทางสู่จงั หวัดพิษณุ โลกระหว่างทางแวะชิมกาแฟเลิศรสอําเภอวังทอง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้ อที่ 9) แพฟ้าไท อิ่มอร่อยกับอาหารในบรรยากาศริมแม่น้ําน่ าน
หลังอาหารนําคณะเดินทางตามรอยสมเด็จพระนเรศวรสู่
“พระราชวังจันทน์” อันเป็ นสถานที่ประสูติของพระองค์เมื่อ
ครั้งเป็ นเด็ก ซึ่งพระองค์เติบโตที่นี่ และสักการะพระรูปของท่าน
และเดินทางสู่ “วัดพระศรีรตั นมหาธาตุฯ” หรือวัดใหญ่ เป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธชินราช ที่ได้รบั การยกย่องว่ามีความสวยงาม
ที่สุดในโลก ชมพระอุโบสถหลวงที่ลวดลายงดงาม ได้เวลา
พอสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้ อของ
ฝากขึ้ นชื่อเมืองนครสวรรค์ …(อิสระสําหรับอาหารคํา่ ) …
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …พร้อมความประทับใจ
.*** สิ้ นสุดโปรแกรมการเดินทาง ***


หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้ นอยูก่ บั ความปลอดภัย และผลประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ.

โปรแกรมการเดินทาง : หนาวสุดในสยาม ภูเรือ‐เชียงคานต้อนรับปี ใหม่ 57
อัตราค่าบริการทัวร์...รวมทุกอย่างไม่ตอ้ งจ่ายเพิ่ม...รับเพียงจํานวน18ท่าน(ทริปเดียวเท่านั้น)
ผูใ้ หญ่ (พักคู)่
ท่านละ
5,999.‐บาท
เด็ก (3‐11ปี ไม่เสริมเตียง) ท่านละ
3,599.‐บาท
*** จองก่อน 31 ตุลาคม รับส่วนลดทันที 300.‐บาท ***
Tour Took Tee ขอมอบเสื้ อทริปภูเรือ -เชียงคาน Limited Edition ฟรีทุกท่าน

[พิมพ์ข้อความ]

-(โปรแกรมฯ หน้า 5) ‐
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมรายการดังต่อไปนี้ : -

1. รถตูป้ รับอากาศ vip.แบบ D4D จํานวน 2 คันพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก และนํ้ามันเชื้ อเพลิง
2. รีสอร์ทที่พกั 2 คืน /คืนแรก พักที่ “เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท” … (www.chiangkhanhill.com)
คืนสอง พักที่ "ชัชชฎาแกรนด์ รีสอร์ท" ... (www.chatchadagrand.com)
3. อาหารตลอดการเดินทาง 9 มื้ อ (เช้า 3, กลางวัน 3 และเย็น 3มื้ อ)
4.ลูกอม , นํ้าดื่ม , นํ้าอัดลม และขนมขบเคี้ ยวบริการบนรถระหว่างการเดินทาง
5. ยารักษาโรคพื้ นฐานต่าง ๆ กรณีเกิดประสบเหตุเบื้ องต้น
6.ค่าธรรมเนี ยมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และอุทยานแห่งชาติ (กรณีที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น)
7.มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก และบริการท่านตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000.‐บาท และค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000.‐บาท
(กรมธรรม์คุม้ ครองพิเศษ “บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์”)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมรายการดังนี้ :-

ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกรายการ หรือสัง่ ทานเอง

-

หมายเหตุ :- 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีจาํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 8ท่าน
2. สําหรับชาวต่างชาติมีค่าธรรมเนี ยมเพิ่มสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฯ
การจองทัวร์ : การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รบั ชําระเงินมัดค่ามัดจําในวันจอง จํานวนท่านละ 2,000.-บาท และ
ชําระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14วันสําหรับยอดทั้งหมด

สนใจจองทัวร์ได้ที่ : ฝ่ ายทัวร์ภายในประเทศ / Tel.02‐3792992 , Hotline : 087‐9896536

[พิมพ์ข้อความ]

