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 บริการอาหารว่ าง บนรถ (1) พร้อมฟังเรื่ องราวที่น่าสนใจ
จากมัคคุเทศก์และทีมงาน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย..

วันทีส่ อง

ยอดภูเรื อ-สวนต้ นคริสต์ มาสภูเรื อ-ภูเรื อ –ไร่ องุ่น ชาโต้ เดอเลย –วัดป่ าห้ วยลาด-เชียงคาน

05.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า นาท่ านขึน้ สู่ อุทยานแห่ งชาติภูเรื อ นาท่านเดินเท้าต่อ (ประมาณ 700
เมตร )ขึ้นสู่ ยอดจุดชมวิว ผ่านป่ าสนสองใบและป่ าสนสามใบชมทะเลหมอก และพระ
อาทิตย์ ขึ้นยามเช้ า ณ ผาโหล่ นน้ อย สัมผัสความหนาวเย็นและ บรรยากาศที่ธรรมชาติ
สร้างขึ้นไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทาง
กลับ สู่ที่พกั

07.00 น.

บริ การอาหารเช้ า (2)ที่ ร้ านอาหารท้ องถิ่น จากนั้นให้ท่านได้ทาภารกิ จส่ วนตัวตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนต้ นคริสต์ มาสสี แดงสดใสให้ท่านถ่ายภาพกับมุม
ต่าง ๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน ระหว่ างทางแวะ ถ่ายภาพเทอ

12.00 น.
บ่ าย

17.00 น.
18.00 น.

โมมิเตอร์ ขนาดยักษ์ สัญลักษณ์ อีก1อย่างของอ.ภูเรื อ จากนั้นนาท่านเดิ นทาง วัดป่ าห้ วยลาด วัดที่ มีความงดงามใน อ.ภูเรื อ
จากนั้นนาท่านเดินทางไปชิมช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้า ชาโต้ เดอเลย อาทิ ไวน์, แยม ฯ ล ฯ
บริการอาหารกลางวัน(3) ร้ านอาหารเลยดานัง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน เดินทางเข้าสู่ ที่พกั ..ให้ท่านได้ทาภารกิจส่ วนตัวและพักผ่อนตามจากนั้นนาท่าน
เดินทาวสู่ แก่งคุดคู ้ ลงเรื อหางยาว ล่ องแก่ งคุดคู้ ชมลาน้ าสองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู ้ เป็ นแก่งหิ นขนาดใหญ่ขวางกลางลา
น้ าโขง ห่างจาก อ.เชียงคานประมาณ 3 กม. ประกอบด้วย หิ นก้อนใหญ่ ๆ เป็ นจานวนมากจากการที่หินเหล่านี้ อยูใ่ ต้
น้ าเป็ นเวลานาน ทาให้หินเหล่านี้มีสีสนั ต่าง ๆ ให้ท่านได้ยลโฉม ความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้น..
เชิญท่านเลือกซื้ อของฝากมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นต่าง ๆ อาทิ มะพร้ าวแก้ ว ที่ข้ ึนชื่อของเชียงคาน
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน จากเส้นทางนี้ท่านสามารถเดินเท้า เลือกซื้ อสิ นค้าจากซอย 20 ไปจนถึงที่พกั ของท่านได้
ระหว่างทางจะผ่าน ร้านขายของมากมาย อาทิร้านขนมต่าง ๆ, เสื้ อผ้าทามือ, ภาพเขียน, โปสการ์ด, ตุ๊กตา, ร้านนวด ฯ ล
ฯ และ มุมถ่ายภาพตลอด 2 ข้างทาง (อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อสิ นค้ า)
พักที่ บ้ านระเบียงโขง, บ้ านพักดาวเรื อง, ห้ องพักปรับอากาศ + ห้ องนา้ ในตัว ห้ องละ 2 – 3 ท่ าน

วันทีส่ าม

ทะเลหมอกภูทอก หรื อตักบาตรข้ าวเหนียว-สวนหินผางาม-สวนหินผางาม-ภูป่าเปาะ

05.00 น.

นาท่าน ชม ทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหน ๆ ณ ยอดภูทอก จากจุดนี้ ท่านสามารถ
ชมวิ ว เมื องเชี ย งคานได้เ ด่ นชัด และ เป็ นภาพที่ ส วยงามอี กจุ ด หนึ่ ง..ถ่ า ยภาพตาม
อัธยาศัย (ท่านที่ไม่ข้ ึนภูทอก สามารถตักบาตรข้าวเหนียวได้บริ เวณหน้าที่พกั ให้ท่านได้
เดิ นเล่น เลื อกซื้ ออาหารพื้ นถิ่น บริ เวณ ตลาดเช้ า อาทิ ข้าวปุ่ นน้ าแจ่ ว, ข้าวเปี ยก, ไข่
กระทะ ฯ ล ฯ )
บริการอาหารเช้ า(5) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่ อยกับอาหารมื้อเช้าและ ให้ท่าน
ได้พกั ผ่อน ถ่ายภาพ พร้อมสู ดอากาศบริ สุทธิ์ ของ อ.เชียงคานกันอย่างจุใจ

07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
บ่ าย

17.00 น.
18.00 น.
20.30 น.

จากนั้นเดินทางสู่ สวนหินผางาม หรื อ คุนหมิงเมื องเลย เทื อกเขาหิ นปูนขนาดใหญ่ บน
พื้นที่ 9,000 ไร่ และ ชมภูเขาหิ นปู นขนาดเล็กอี กไม่ต่ ากว่า 500 ลูก เขาหิ นปู นเหล่านี้ มี
ลักษณะเป็ นผาหิ นรู ปทรงแปลกตา เต็มไปด้วยซอกหลืบและโพรงที่ เชื่ อมโยงกันอย่างน่ า
อัศจรรย์ อาทิ รู ปเต่า, รู ปสุนขั หมอบ, ตามแต่จินตนาการของแต่ละท่าน
บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น
อาลาที่ พกั จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ภู ป่าเปาะหรื อฟู จิเมื องเลย จากนั้นนาท่ านเปลี่ยนรถ
เดินทางเป็ น รถอีแต๊ก นาท่านขึ้น สู่จุดชมวิวภูป่าเปาะ นาท่านชมทะเลหมอกที่สวยงามอีก1
แห่ งในประเทศไทย ที่ นี่ท่านยังสามารถมองเห็น ภูหอ หรื อ ฟูจิเมืองเลย อิสระถ่ายภาพเก็บ
ความประทับใจ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั จ.เพชรบูรณ์
เดินทางถึงทีพ่ กั ให้ ท่านจัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาทุกท่านไปร้านอาหาร บริการอาหารคา่ ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น
นาทุกท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที่ โรงแรม บ้ านวรฉัตร ระดับ3ดาวหรื อเทียบเท่ า ห้ องละ 2 – 3 ท่ าน

วันทีส่ าม
06.00 น.

ภูทบั เบิก-อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้ า-ภูลมโล
บริการอาหารเช้ า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

นาท่านเปลี่ยนเป็ นรถ2แถวท้องถิ่น ท่านเดินทางสู่ ยอด "ภูทบั เบิก" ที่ซ่ ึ งมีอากาศหนาว

เย็นตลอดทั้งปี นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวภูทบั เบิก ที่มีความสู ง 1,768 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล สู งที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders
อิสระเก็บภาพความประทับใจ แวะชมไร่ กะหล่าปลี และชมไร่ สตอเบอรี่ และ
ถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจจากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้ า ชม

12.00 น.
บ่าย.

18.00 น.

สานักอานาจรัฐ ซึ่งเป็ นศูนย์ กลางบัญชาการ ชมบ้านพักของคุณเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล และ
คุณจิรนันท์ พิตรปรี ชา สมัยเป็ นนักศึกษาที่หลบหนีช่วงเหตุการณ์ตุลาวิปโยค ชมหลุมหลบภัย
ทางอากาศ แล้วเดินเลียบหน้าผา ระหว่างทางจะพบดอกไม้บนลานหิ นมากมาย แวะ ชมวิวที่
ผาชู ธง เป็ นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปั จจุบนั มีธง
ชาติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่ าน้ าหนาวอยูล่ ิบๆ ชมปรากฎการณ์อนั น่า
อัศจรรย์ ลานหินปุ่ ม โดยจะมีหินเป็ นลักษณะเป็ นตะปุ่ มตะปั่ มจานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน (8)ที่ ร้ านอาหารดวงใจ
นาท่านเดินทางสู่ บ้านร่ องกล้า ถึงบ้านร่ องกล้า เปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปชม ดอก
พญาเสื อโคร่ ง หรื อ ซากุระเมืองไทย ที่ ภูลมโล อิสระเก็บภาพประทับใจกับ ภูเขาสี ชมพู สี ของ
ต้น พญาเสื อโคร่ งนับแสนต้นจนถึงเวลาที่เหมาะสม นาท่านเดินทางกลับ เข้าสู่ที่พกั
รับประทานอาหารมื้อคา่ (9) ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น หลังอาหารนาทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดน้าไทหล่ ม อิสระให้ทุกท่านเลือก

ซื้ อสิ นค้าต่างๆมากมาย จนถึงเวลาที่เหมาะสม
พักที่ โรงแรม บ้ านวรฉัตร ระดับ3ดาวหรื อเทียบเท่ า ห้ องละ 2 – 3 ท่ าน

วันทีส่ ี่

วัดผาซ่ อนแก้ว-ร้ านกาแฟPINO LATTE -เขาค้ อ-พระตาหนักเขาค้ อ-ฐานอิทธิ-แทนรักทะเลหมอก-กรุ งเทพฯ

07.00 น.
08.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้ า (10) รีสอร์ ท
อาลาที่พกั เดินทางถึง วัดผาซ่ อนแก้ ว เพื่อ นมัสการและไหว้พระพร้อมชมวิวที่สวยงาม

ของ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นาท่านชม เจดียพ์ ระธาตุผาซ่อนแก้ว สิ ริราชย์ธรรม
นฤมิต เจดียท์ ี่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องหลากหลายสี เครื่ องประดับ ถ้วยชาม
เครื่ องเบญจรงค์ อิสระเก็บภาพความประทับใจ จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนาทุก

12.00 น.

บ่าย

18.00 น.
23.00 น.

ท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟวิวหลักล้าน ณ ร้าน Pino Latte ร้านกาแฟสุดเก๋ สามารถมอบความสุขให้คุณได้มากกว่าเครื่ องดื่ม
อิสระเก็บภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน (11)ที่ ร้ านอาหารท้ องถิ่น
นาท่านชมพระตาหนักเขาค้ อ ตั้งอยูบ่ นเขาย่า ซึ่งเป็ นจุดสูงสุดของเขาค้อ พระตาหนักนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ร.9 ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดาริ และทรงตรวจเยีย่ ม
ราษฎร ณ เขตเขาค้อ และพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้น ชมฐานอิทธิ เป็ นจุดหนึ่งที่มองเห็น
ทิวทัศน์ที่สวยงาม อดีตเคยเป็ นฐานสาคัญฐานหนึ่งในการเข้ายึดพื้นที่ปัจจุบนั จัดให้เป็ น
พิพิธภัณฑ์อาวุธ โดยการนาอาวุธปื นใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สูร้ บในการรบที่บนเขา
ค้อมากมาย จากนั้นนาท่านถ่ายภาพกับวิวเขาค้อ ณ จุดชมวิว ร้ านกาแฟ แทนรักทะเลหมอก
ชิมกาแฟหรื อเค้กอร่ อยๆพร้อมถ่ายภาพวิวสุดสวย จนถึงเวลาที่เหมาะสม
รับประทานอาหารคา่ (12)ที่ ร้ านอาหารไก่ ย่างตาแป๊ ะ หลังอาหารเดินทางกลับ อิสระแก่การพักผ่อน ตามอัธยาศัย ....
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง.

หมายเหตุ โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขโดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นสาคัญ

สิ่ งของจาเป็ นทีค่ วรนาไปด้ วย เสื้ อกันหนาว, ผ้าผันคอ, หมวกขนนุ่ม, ถุงมือ, ผ้าเช็ดตัว, กล้องถ่ายภาพ (ขาดไม่ได้เลยนะจ้ะ)

ใบเสนอรายละเอียดโปรแกรม
วันเดินทาง
28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

ราคาผู้ใหญ่
6,999

ราคาเด็ก
-

หมายเหตุ

อัตรานีร้ วม
- รถโค้ชหรื อรถตูป้ รับอากาศ
- รถสองแถวท้องถิ่นที่ใช้ท่องเที่ยว
- ที่พกั ที่ 3 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
เชียงคาน พักที่ บ้ านระเบียงโขง ห้ องพักปรับอากาศ + ห้ องนา้ ในตัว หรื อเทียบเท่ า ห้ องละ 2 – 3 ท่ าน จานวน 1 คืน
เพชรบูรณ์ พักที่ โรงแรม บ้ านวรฉัตร ระดับ3ดาวหรื อเทียบเท่ า ห้ องละ 2 – 3 ท่ าน จานวน 2 คืน

- อาหารตามรายการ 12 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 100 บาทต่อคนต่อวัน คิด500บาทต่อท่านต่อทริ ป

เงื่อนไขการชาระเงิน มัดจาท่ านละ 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 14 วัน

ช่องทางการชาระ
นาย ธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร กสิกรไทย จากัด สาขา บิ๊กซีประชาอุทศิ ออมทรัพย์ เลขที่ 662-230-1324
นาย ธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด สาขา พระประแดง ออมทรัพย์ เลขที่ 303-2-79378-2

การคืนบัตรเดินทาง
แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) หัก 1,000 บาท
ยกเลิกภายใน 14 วัน สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทุกกรณี

