วันแรก

กรุ งเทพฯ-เลย

19.00 น.
20.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ ...........บริ การเรื่ อง และ อานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ท่าน...
เดินทางโดยรถตูอ้ ากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ นาท่านเดินทางสู่ จ. เลย รับประทานอาหารว่ าง บนรถ (1) พร้อมฟังเรื่ องราวที่
น่าสนใจจากมัคคุเทศก์และทีมงาน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย..

วันทีส่ อง

เลย-ฟูจิเมืองเลย-สวนหินผางาม- สวนดอกไม้ TSA-ไร่ องุ่น –วัดป่ าห้ วยลาด-สวนต้ นคริสต์ มาสภูเรื อ-ภูเรื อ

05.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า นาท่ านขึน้ สู่ อุทยานแห่ งชาติภูเรื อ นาท่านเดินเท้าต่อ (ประมาณ 700 เมตร )ขึ้นสู่ ยอดจุดชมวิว ผ่านป่ าสน
สองใบและป่ าสนสามใบชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้า ณ ผาโหล่นน้อย สัมผัสความหนาวเย็นและ บรรยากาศที่
ธรรมชาติสร้างขึ้นไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า (2)ที่ ร้ านอาหารท้ องถิน่ จากนั้นให้ท่านได้ทาภารกิจส่วนตัว
ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อ.ภูเรื อ ระหว่ างทางแวะ ถ่ายภาพหลักกิโลภูเรื อ. สัญลักษณ์
อีก1อย่างของอ.ภูเรื อ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ TSA ชมพันธุ์ไม้สวยงาม
นานาชนิด ที่จดั ตกแต่งสวนไว้อย่างสวยงาม ตื่นตากับฟักทองยักษ์ หนักกว่า 10 กิโล
กรัม...ให้ท่านถ่ายภาพกับมุมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางไปชิมช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้า ชาโต้ เดอเลย อาทิ ไวน์,
แยม ฯ ล ฯ จากนั้นนาท่านเดินทาง วัดป่ าห้ วยลาด วัดที่มีความงดงามใน อ.ภูเรื อ ก่อนนาท่านเข้าที่พกั ลงแวะถ่ายรู ปกับสวนต้ น
คริสต์ มาสสี แดงสดใส
รับประทานอาหารกลางวัน(3) ร้ านอาหารเลยดานัง

12.00 น.

บ่ าย

18.00 น.

วันทีส่ าม
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.30 น.

18.00 น.

จากนั้นนาท่ านชมสวนหินผางาม หรื อ คุนหมิงเมืองเลย เทือกเขาหิ นปูนขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 9,000 ไร่ และ ชมภูเขาหิ นปูน
ขนาดเล็กอีกไม่ต่ากว่า 500 ลูก เขาหิ นปูนเหล่านี้มีลกั ษณะเป็ นผาหิ นรู ปทรงแปลกตา เต็มไปด้วยซอกหลืบและโพรงที่
เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์ อาทิ รู ปเต่า, รู ปสุนขั หมอบ, ตามแต่จินตนาการของแต่ละท่าน จากนั้นเดินทางสู่เมืองเลยนาท่าน
เปลี่ยนรถเดินทางเป็ น รถอีแต๊ก นาท่านขึ้น สู่จุดชมวิวภูป่าเปาะ นาท่านชมทะเลหมอกที่สวยงามอีก1แห่งในประเทศไทย ที่นี่
ท่านยังสามารถมองเห็น ภูหอ หรื อ ฟูจิเมืองเลย อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
รับประทานอาหารมื้อคา่ (4) ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
พักที่ โรงแรม เลย ออคิดส์ หรื อเทียบเท่ า ( ห้ องพักปรับอากาศ ห้ องนา้ ในตัว ห้ องละ 2 – 3 ท่ าน )

ภูทบั เบิก-อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้ า-ภูลมโล
รับประทานอาหารเช้ า(5) ณ ร้ านอาหารบ้ านพีน่ ้ อง
นาท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ นำท่ำน ชม ภูทบั เบิกทะเลภูเขำ สลับซับซ้อนพร้อมชม
แปลงผักและอำกำศเย็น จำกนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้ า ชม สำนัก
อำนำจรัฐ ซึ่งเป็ นศู นย์ กลางบัญชาการ ชมบ้ำนพักของคุณเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล และ
คุณจิรนันท์ พิตรปรี ชำ สมัยเป็ นนักศึกษำที่หลบหนีช่วงเหตุกำรณ์ตุลำวิปโยค ชมหลุม
หลบภัย ทำงอำกำศ แล้วเดินเลียบหน้ำผำ ระหว่ำงทำงจะพบดอกไม้บนลำนหินมำกมำย
แวะ ชมวิวที่ ผาชู ธง เป็ นสถำนที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะ
รัฐบำล ปั จจุบนั มีธงชำติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบำย มองเห็นป่ ำน้ ำหนำวอยูล่ ิบๆ
ชมปรำกฎกำรณ์อนั น่ำอัศจรรย์ ลานหินปุ่ ม โดยจะมีหินเป็ นลักษณะเป็ นตะปุ่ มตะปั่ ม
จำนวนมำก
รับประทานอาหารกลางวัน (6)ที่ ร้ านอาหารดวงใจ
นาท่านเดินทางสู่ บ้านร่ องกล้า ถึงบ้านร่ องกล้า เปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปชม
ดอกพญาเสื อโคร่ ง หรื อ ซากุระเมืองไทย ที่ ภูลมโล อิสระเก็บภาพประทับใจกับ ภูเขาสี
ชมพู สี ของต้น พญาเสื อโคร่ งนับแสนต้นจนถึงเวลาที่เหมาะสม นาท่านเดินทางกลับ เข้าสู่
ที่พกั เขาค้อ
รับประทานอาหารมื้อคา่ (7) ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
พักที่ เขาค้ อหรื อเทียบเท่ า ห้ องละ 2 – 3 ท่ าน )

วันทีส่ ี่

เขาค้ อ-พระตาหนักเขาค้ อ-วัดผาซ่ อนแก้ว-จุดชมวิวแทนรักทะเลหมอก-กรุ งเทพฯ

06.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้ า (8) รีสอร์ ท
จำกนั้น นำท่ำนเดินทำงสู่วดั ผาซ่ อนแก้ ว จำกนั้นขึ้นเขำค้อชม ,อนุสาวรีย์ผ้เู สียสละเป็ น
สถำนที่รำลึกเหตุกำรณ์รบกันในอดีตระหว่ำงรัฐบำลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และ ชม ฐาน
อิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมบริ เวณเขำค้อ และ ชมซำกอำวุธ เครื่ องจักรที่ใช้ในสมัย
สงครำม และ นำชมพระตาหนักเขาค้ อ
รับประทานอาหารกลางวัน (9)ที่ ร้ านอาหาร

บ่าย

นาท่านถ่ายรู ปกับวิวที่สวยงามของเขาค้อ ณ จุดชมวิวแทนรักทะเลหมอก

18.00 น.
23.00 น.

รับประทานอาหารคา่ (10)ที่ ร้ านอาหารไก่ ย่างตาแป๊ ะ หลังอาหารเดินทางกลับ อิสระแก่การพักผ่อน ตามอัธยาศัย ....
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง.

สิ่ งของจาเป็ นทีค่ วรนาไปด้ วย เสื้ อกันหนาว, ผ้าผันคอ, หมวกขนนุ่ม, ถุงมือ, ผ้าเช็ดตัว, กล้องถ่ายภาพ (ขาดไม่ได้เลยนะจ้ะ)
วันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
7-10 ธันวาคม 2561
6,999
5,999
28-31 ธันวาคม 2561
6,999
5,999
อัตรานีร้ วม
- รถโค้ชหรื อรถตูป้ รับอากาศ
- ที่พกั ที่ 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
- อาหารตามรายการ 10 มื้อ และ เครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์กแ์ ละเจ้าหน้าที่
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท และ วงเงินประกันอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 50 บาทต่อคนต่อวัน
เงื่อนไขการชาระเงิน มัดจาท่ านละ 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 14 วัน
การคืนบัตรเดินทาง
แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) หัก 1,000 บาท
ยกเลิกภายใน 14 วัน สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทุกกรณี

หมายเหตุ

