“พักร้อนนีท้ ภี่ ูเรือเลย”
ST 1 ภูเรือ-เชียงคาน 3 วัน 2 คืน
พัก โรงแรมภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
วันแรก สนามบินเลย - ภูเรือ
11.30 น. เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินเลย
12.00 น. ออกเดินทางโดยรถตูป
้ รับอากาศ รับประทานอาหารเที่ยงข้าวเปี ยกเส้นเมืองเลย

(ร้านข้าวเปี ยกปากหมา)

13.30 น. นําท่านเข้าสู วัดป่ าห้วยลาด ในอดีตเป็ นสํานักสงฆ์เล็กๆ และมีการพัฒนาจนเป็ นเป็ นวัด ปั จจุบน
ั ได้มีการสร้าง ศาลาเฉลิมพระเกียรติขนึ ้

ใหม่ที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม เชิญท่านนมัสการพระขาวองค์ใหญ่ “พระสัพพัญญู รูแ้ จ้งสามแดนโลกธาตุ” ขนาดความสูง 19 เมตร เคลือบด้วยแร่
แคลไซด์ สีขาวบริสทุ ธิ์ ที่ได้ ชื่อว่าสวยงามที่สดุ ประดิษฐานภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล
15.30 น. เดินทางถึงสวนลุงวุฒิ เป็ นแหล่งผลิตพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่ในจังหวัดเลย ทําการเพาะพันธุก์ ล้าไม้จาํ หน่ายมาเป็ นเวลาเกือบ 20

ปี
16.30 น. แวะชมวัดสมเด็จภูเรือมิง่ เมือง หรือชื่อเดิมวัดพระกริง่ ปรเวศร์ ตัง้ อยูท
่ า่ มกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาที่ขนึ ้ สลับซับซ้อนกันไปมา

ในอําเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย
17.30 น. เข้าที่พกั ภูเรือ แซงค์ฌวั รี รีสอร์ท แอนด์ สปา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีห
่ อ้ งอาหารภูหลวง ภายใน โรงแรมภูเรือ แซงค์ฌวั รี รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันทีส่ อง ภูเรือ -เชียงคาน
05.00 น. ขึน้ ชมพระอาทิตย์ขน
ึ ้ ตอนเช้าที่อทุ ยานแห่งชาติภเู รือ หนาวสุดในแดนสยาม
07.30 น. เดินชมตลาดยามเช้าของภูเรือ
09.00 น. เดินทางไปอําเภอเชียงคาน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่แก่งคุดคู้

14.00 น. เที่ยวชมสกายวอล์ค
16.00 น. เที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน
17.00 น. เดินทางกลับที่พกั ภูเรือ แซงค์ฌวั รี รีสอร์ท แอนด์ สปา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารภูหลวง ภายใน ภูเรือ แซงค์ฌวั รี รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันทีส่ าม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารภูหลวง ภายใน โรงแรมภูเรือ แซงค์ฌวั รี รีสอร์ท แอนด์ สปา
09.00 น. พาชมนํา้ ตกแก่งเกลีย้ ง นํา้ ตกขนาดเล็กของลํานํา้ สาน ทีผ่ คู้ นนิยมมาล่องแก่ง กลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ได้รบั ความนิยม และ ชมวิว
จิบกาแฟที่ไฮตากแลนด์ เป็ นหมูบ่ า้ นที่มีววิ 360 องศา
10.00 น. เดินทางกลับสนามบินเลย
11.00 น. เดินทางจากสนามบินเลยถึงสนามบินกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์ต่อท่าน และประเภทห้องพัก
จํานวนท่าน / ประเภทห้องพัก
Pool Villa
Villa
Super Deluxe
Deluxe
Standard
หมายเหตุ

2 ท่าน

4 ท่าน

ราคานีร้ วม
รถตูป้ รับอากาศ ค่าที่พกั 2 คืน ภูเรือ แซงฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ค่าอาหาร 6 มือ้
นํา้ ดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ตา่ ง (ลูกค้าชําระเอง)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุ

6 ท่าน

8 ท่าน
7,500 บาท
5,750 บาท
6,500 บาท
6,000 บาท
5,500 บาท

10 ท่าน

มัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตลอดการเดินทาง

ราคานีไ้ ม่รวม
ภาษี 7 % และภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3 % กรณีตอ้ การใบกํากับภาษี

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจําท่านละ 50 % เข้าบัญชี
ธนาคารออมสิน สาขา ภูเรือ บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
ชื่อบัญชี “บริษัท พี เอ็ม ที พรีเซียส กรุป๊ จํากัด”
บัญชีเลขที่ 020-334-491-550

สิ่งทีค่ วรนาไปด้วย
ของใช้สว่ นตัว ยาประจําตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสือ้ กันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

สนใจ / สอบถาม 087-028-0516
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทีย่ ว เลขที่ 11/09942

