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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  เลย  »  ภูเรือ  »  เชียงคาน 
วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมอืง-ไร่ทีเอสเอ TSA-ขพระธาตุศรีสองรัก-มะพร้าวแก้วบ้านน้อย-แก่งคุดคู ้

วัดศรีคุณเมอืง-ถนนคนเดินเชียงคาน-ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวเหนียว-สวนหินผางาม  (4วนั 2คืน) 

   
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                        จดุนดัหมาย-เลย 

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น. ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 

วันทีส่องของการเดนิทาง        วดัสมเดจ็ภเูรอืมิง่เมอืง-ไรท่เีอสเอ TSA-พระธาตศุรสีองรกั-วดัเนรมติวปิสัสนา  
06.00 น. เร่ิม เช้าวันใหม่  ณ  จังหวัดเลย “เมืองแห่งทะเลภู เขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู                          

ถ่ินท่ีอยูอ่ริยสงฆ์ มัน่คงความสะอาด” บริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร 
07.00 น. น าท่านสักการะ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง โบสถ์ไม้สักท่ามกลางขุนเขา เป็นท่ีประดิษฐานขององค์

พระพทุธรูป พระพทุธเจ้าไภสชัยาครุุไวฑรูยประภา จอมแพทย์ หรือพระกร่ิงปวเรศ 
09.30 น. น าท่านชม ไร่ทีเอสเอ TSA เป็นศูนย์วิจัยเมล็ดและทดลองเก่ียวกับพืชพันธุ์ ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ

และมีสวนดอกไม้เมืองหนาวสวย ๆ มากมาย  
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านสกัการะ พระธาตศุรีสองรัก เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัของจงัหวดัเลยพระธาตศุรีสองรักสร้าง

ขึน้เพ่ือเป็นสกัขีพยานในการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั และร่วมกนัตอ่สูก่บัพมา่  
15.00 น. น าท่านสักการะ วดัเนรมิตวิปัสสนา วดัอยู่บนเนินเขา เป็นวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมแตกต่างจากวัดอ่ืน

ทัว่ไป พระอโุบสถและเจดีย์ภายในวดัก่อสร้างด้วยศลิาแลงทัง้หลงั ดจูากการก่อสร้างท่ีปรานีต  
17.00 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั วรัญญารีสอร์ท หรือเทียบเทา่ (ห้องละ 2 ทา่น) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                 มะพรา้วแกว้บา้นนอ้ย-แกง่คดุคู-้วัดศรคีณุเมอืง-ถนนคนเดินเชยีงคาน 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ ห้องอาหาร หลงัอาหารเก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
09.00 น. น าท่านชม มะพร้าวแก้วบ้านน้อย มีผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการแปรรูปผลผลิตโดยใช้วตัถุดิบท่ีมีอยู่ใน

ท้องถ่ินเชน่ มะพร้าวแก้ว กล้วยอบเนย กล้วยทอด กล้วยฉาบ วุ้นมะพร้าว 
11.00 น. น าท่านชมวิว แก่งคุดคู้  เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางล าน า้โขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็น

จ านวนมากจากการท่ีหินเหลา่นีอ้ยูใ่ต้น า้เป็นเวลานาน 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
14.00 น. น าท่านชม วัดศรีคุณเมือง เป็นวัดเก่าแก่ท่ีอยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานชมความงามโบสถ์เก่าแก่ท่ีมี

หลงัคาลดหลัน่กนัลงมาตามแบบศลิปะล้านนา บริเวณผนงัยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั  
15.30 น. น าทา่น เข้าสูท่ี่พกั โรงแรมเชียงคานแกรนด์ หรือเทียบเทา่ (ห้องละ2ทา่น) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ห้องอาหาร โรงแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั   
19.00 น. น าทา่นชม ถนนคนเดินเชียงคาน เป็นถนนท่ีเลียบไปกบัแมน่ า้โขงมีเสนห์่เป็นถนนคนเดินสายคลาสิค ท่ี

ห้อมล้อมทัง้สองฝากฝ่ังด้วยบ้านไม้เก่า อนัเป็นเอกลักษณ์ท่ีหาไม่ได้จากถนนคนเดินท่ีอ่ืน  มีร้านค้า 
ร้านขายของท่ีระลกึ สว่นใหญ่ 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง                               รว่มท าบญุตกับาตรขา้วเหนยีว-สวนหนิผางาม-จดุนดัหมาย                          

05.30 น. ต่ืนรับอรุณยามเช้าท่ีสดใส ร่วมท าบุญตกับาตรข้าวเหนียว สมัผสัวฒันธรรมท่ีเก่าแก่บรรยากาศยาม
เช้าของเชียงคาน คล้ายๆกบัตกับาตรข้าวเหนียวท่ีหลวงพระบาง สปป.ลาว  

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มือ้7) ณ ห้องอาหาร โรงแรม หลงัอาหารเก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
09.30 น. น าท่านชมความงดงามของ สวนหินผางาม “คนุหมิง เมืองไทย” มัคคเุทศก์ท้องถ่ินน าท่านชมแนวผา

หินปนูสงู ใหญ่แลดเูป็นสง่าทอดตวัเป็นแนวยาว  ภายในมีเส้นทางเดนิสลบัซบัซ้อน 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้8) ณ ร้านอาหาร 
__.__ น. น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วทา่นจะประทบัใจมิรู้ลืม 
  

รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ     บาท จ านวนผู้ใหญ่ขั้นต่ า 50 ท่าน 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน (เลย) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ8 มือ้  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษส าหรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 
 เสือ้กนัหนาว 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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