3 วัน 2 คืน

- เดินทางถึงจังหวัดเลย พรอมกัน ณ จุดนัดพบทีมงานเอ็น.บี.ฮอลิเดยทวั รใหการตอนรับ –
วันที่ 1 วัดปาหวยลาด – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปสสนา – ภูอีเลิศ
09.00 น.

มุงหนาสู “วัดปาหวยลาด” อําเภอภูเรือ สักการะพระประธานองคใหญสีขาวบริสุทธิ์สรางจากแรแคลไซด นามวา
“พระสัพพัญูรูแจงสามแดนโลกธาตุ” ภายในวัดยังมีประติมากรรมปูนปนเหลาเทพ เทวดา อันวิจิตรงดงาม

11.00 น.

กราบไหวสักการะขอพร “พระกริ่งปวเรศ” พระพุทธรูปปางหมอยา ใหพรในเรื่องสุขภาพ มีนามวา
“พระพุทธเจาไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย” ชื่นชมความงดงามของตัวอุโบสถที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง

อยางอลังการ ณ “วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง” พระนอนภายในวิหารเล็ก พระพุทธรูปภายในวิหารที่รายลอม รวมถึง
นาคหัวบันได ไดมีการแกะสลักจากหินหยกแมน้ําโขง ประเทศพมา
11.30 น.

รับประทาอาหารกลางวัน ณ รานสมตําเจนอย (มื้อที่ 1)

13.00 น.

“พระธาตุศรีสองรัก” ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนสักขีพยานแหงมิตรภาพไทย – ลาว การชวยเหลือซึ่งกันในอดีต ระหวาง
กรุงศรีอยุธยากับกรุงศรีสัตนาคนหุต ธรรมเนียมพระธาตุแหงนี้ตองเดินเวียนซายไมเหมือนที่ใดเชื่อวาเปนการหัน
เอาหัวใจของผูเวียนเขาหาพระธาตุ (ไมควรแตงกายดวยเสื้อผาหรือสิ่งของที่มีสีแดงเขาบริเวณพระธาตุ)

14.30 น.

อุโบสถและเจดียที่สรางดวยศิลาแลงทั้งหลัง ณ “วัดเนรมิตวิปสสนา” นมัสการพระพุทธชินราชจําลอง ภายใน
พระอุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจาใชเวลาวาดนานถึง 8 ป บริเวณ
โดยรอบตกแตงสวยงาม บรรยากาศรมรื่น อีกทั้งยังมีตนสาละ เปนตนไมที่พระพุทธเจาทรงประสูติ

15.00 น.

มุงหนาสู “ภูอีเลิศ” บานปากหมัน อําเภอดานซาย

16.30 น.

“วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวบานปาหมัน” เจาหนาที่ใหการตอนรับ นําทาน Check In เขาที่พัก
“ภูอีเลิศโฮมสเตย” พักผอน / ตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ “รานอาหารหนาดาน” จากนั้นรวมทํากิจกรรมเพนทหนาการผีตาโขน

20.00 น.

กลับที่พัก / พักผอน / ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ภูอีเลิศ – สกายวอลคเชียงคาน – บานพิพิธภัณฑไทดํา – ลองเรือ
05.00 น.
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
16.00 น.
17.00 น.

อรุณสวัสดิ์เชาวันที่สอง นําทานนั่งรถอีแตกขึ้น “ภูอีเลิศ” ชมธรรมชาติสุด Unseen ชมวิวทะเลหมอก
จุดชมวิวภูอีเลิศไดรับขนานนามวา “แกรนแคนยอนเมืองเลย” เพราะมีลักษณะหินซอนกันเปนชั้นๆ
สัมผัสบรรยากาศพระอาทิตยขึ้นบนยอดภูอีเลิศ คูกับสายหมอกสองแผนดินไทย – ลาว พรอมเก็บภาพความ
ประทับใจกับปาย ที่นี่....ภูอีเลิศ และปาย แกรนแคนยอนภูอีเลิศ แบบจุใจ
รับประทานอาหารเชา ณ ยอดภูอีเลิศ
เดินทางกลับที่พัก Check Out เกสรมาลา มุงหนาสูอําเภอเชียงคาน ผานตะเข็บชายแดนไทย – ลาว
ตามเสนทาง Romantic Route ผานดานชายแดนมิตรภาพไทย - ลาว
แวะชิมกาแฟ ณ “รานกาแฟพอดี เบเกอรี่พอใจ”
มุงหนาสู “สกายวอลคเชียงคาน” บานทาดีหมี ตระการตากับแมน้ําสองสี ซึ่งเปนจุดที่แมน้ําสองสายที่ไหลมา
บรรจบกัน ระหวางแมน้ําเหืองกับแมน้ําโขง ดานบนสกายวอลคยังประดิษฐาน “พระใหญภูคกงิ้ว”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ “รานชาดีหมี” (มื้อที่ 2)
เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวไทดําแตเดิมอพยมมาจากเดียนเวียนฟู ที่ยังคงเอกลักษณ
ขนบธรรมเนียมประเพณี การแตงกาย ภาษา รวมถึงพิธีกรรมความเชื่อ ณ “บานพิพิธภัณฑไทดํา” ภายใน
พิพิธภัณฑยังเก็บรวบรวมขาวของเครื่องใชเกาแก ใหเรียนรูอีกดวย
มุงหนาไปยังอําเภอเชียงคาน เขาที่พัก ณ “โรงแรมบานไมใหญ ซ.12” พักผอนตามอัธยาศัย
นําทาน “ลองเรือ” ชมทัศนียภาพพระอาทิตยลับขอบฟายามแลงสองฝงไทย – ลาว

18.00 น.
19.00 น

รับประทานอาหารเย็น ณ รานเฮือนหลวงพระบาง (มื้อที่ 3)
ใหทานไดอิสระเดิน “ถนนคนเดินเชียงคาน” ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ตักบาตรขาวเหนียว – ภูทอก – แกงคุดคู
05.00 น.
06.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
10.00 น.

อรุณสวัสดิ์เชาวันสุดทายของการเดินทางนําทาน “ตักบาตรขาวเหนียว” สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวเชียงคาน ที่สืบทอดกันมายาวนาน การใสบาตรจะแตกตางจากที่อื่นเพราะใสเพียงขาวเหนียว สวนอาหาร
คาวหวานจะนําใสปนโตถวายพระที่วัดอีกครั้ง
มุงหนาไปยัง “ภูทอก” ชมพระอาทิตยขึ้นและสายหมอกยามเชา
รับประทานอาหารเชา ณ “รานขาวปุนน้ําแจว ปาบัวหวาน” (มื้อที่ 4)
นําทาน Check Out แวะซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย อาทิ ผาขาวมาแปรรูป มะพราวแกว ณ “แกงคุดคู”
ทีมงานเอ็น.บี.ฮลลิเดยทัวร สงทานเดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิ์ภาพ
*************************************ThankYou***********************************

หมายเหตุ : กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยจักคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
ไมควรแตงกายดวยเสื้อผา หรือสิ่งของที่มีสีแดง เขาไปยังบริเวณพระธาตุศรีสองรัก

อัตราค่าบริการ
4,900
3,500
2,500
- คาอาหารทุกมื้อตามรายการ
- คารถเชา 3 วัน
- คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตามรายการ
- คาประกันภัยในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
- คาที่พัก จํานวน 2 คืน
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาชุดตักบาตรขาวเหนียวเชียงคาน
- เครือ่ งดื่ม, เหลา-เบียร, มินิบาร, คาโทรศัพท, บัตรเติมเงิน คาทิป หรือคนขับรถและอื่นๆ ที่มิไดระบุในโปรแกรม
ทัวร

- รายการเที่ยวที่มิไดระบุในโปรแกรม, คาธรรมเนียมภาษีอากรสําหรับสินคาหรือของฝากที่ซื้อเกินกวากฎหมาย
กําหนด ทุกชนิด
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีทุกชนิด

***เงือ่ นไขการชําระเงิน***

(มัดจําทานละ 50 % ) ที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวาสัปดาห
ชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ
บัญชีธนาคาร
สาขา
เลขทีบญั ชี
380-243-916-0
บัญชีธนาคารทหารไทย
สาขาเลย
156-271-672-2
บัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาเลย
648-258-137-7
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย
สาขาเลย
403-1752-46-6
บัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาเลย
หากทานมีขอสงสัยใด ๆ : กรุณาสอบถามเจาหนาที่ฝายขายและสํารองที่นั่ง ที่ทานติดตอไดตลอดเวลาทําการ
ของ บริษัทฯ ระหวาง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร – ศุกร และในวันเสาร ระหวางเวลา 10.00 - 14.00 น.
สํารองที่นั่งไดที่

