
 

บริษทั ทวัร์ใจดี จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจท่องเท่ียว เลขท่ี 11/08646 

ท่ีอยู ่34/98 หมู่ท่ี 2 ถ.เลียบคลองสำม ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เลย 

19.00 น. พร้อมกนั ณ  จุดนัดพบ  ตอ้นรับท่ำนโดยเจำ้หนำ้ท่ี  ...........บริกำรเร่ือง   และ  อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ แก่ท่ำน... 
20.00 น. เดินทำงโดยรถตูอ้ำกำศ  พร้อมหอ้งสุขภณัฑ ์ น ำท่ำนเดินทำงสู่  จ.  เลย บริการอาหารว่าง บนรถ (1) พร้อมฟังเร่ืองรำวท่ีน่ำสนใจ

จำกมคัคุเทศกแ์ละทีมงำน  จำกนั้นพกัผอ่นตำมอธัยำศยั.. 

วนัทีส่อง ยอดภูเรือ-สวนต้นคริสต์มาสภูเรือ-ภูเรือ –ไร่องุ่น ชาโต้เดอเลย –วดัป่าห้วยลาด-เชียงคาน 



05.00 น. อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ น าท่านขึน้สู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ  น ำท่ำนเดินเทำ้ต่อ (ประมำณ 700 
เมตร )ข้ึนสู่ยอดจุดชมวิว ผ่ำนป่ำสนสองใบและป่ำสนสำมใบชมทะเลหมอก และพระ
อาทิตย์ขึ้นยามเช้า ณ ผาโหล่นน้อย   สัมผสัควำมหนำวเยน็และ บรรยำกำศท่ีธรรมชำติ
สร้ำงข้ึนไวอ้ยำ่งสวยงำม ให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพเก็บควำมประทบัใจ สมควรแก่เวลำเดินทำง
กลบั  สู่ท่ีพกั 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (2)ที่  ร้านอาหารท้องถิ่น จำกนั้ นให้ท่ำนได้ท ำภำรกิจส่วนตัวตำม
อธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนต้นคริสต์มาสสีแดงสดใสให้ท่ำนถ่ำยภำพกบัมุม
ต่ำง ๆ ตำมอธัยำศยั  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ อ.เชียงคำน  ระหว่างทางแวะ ถ่ำยภำพเทอ
โมมิเตอร์ขนาดยักษ์  สัญลกัษณ์ อีก1อย่ำงของอ.ภูเรือ   จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำง วัดป่า
ห้วยลาด วดัท่ีมีควำมงดงำมใน อ.ภูเรือ   จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปชิมชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคำ้ ชาโต้ เดอเลย อำทิ ไวน์, แยม ฯ ล ฯ  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั(3)  ร้านอาหารเลยดานัง 
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  อ.เชียงคำน เดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั..ใหท่้ำนไดท้ ำภำรกิจส่วนตวัและพกัผอ่นตำมจำกนั้นน ำท่ำน

เดินทำวสู่แก่งคุดคู ้ลงเรือหำงยำว  ล่องแก่งคุดคู้  ชมล ำน ้ำสองฝ่ังโขง  ผำ่นแก่งคุดคู ้เป็นแก่งหินขนำดใหญ่ขวำงกลำงล ำ
น ้ำโขง  ห่ำงจำก อ.เชียงคำนประมำณ  3 กม.  ประกอบดว้ย หินกอ้นใหญ่ ๆ เป็นจ ำนวนมำกจำกกำรท่ีหินเหล่ำน้ีอยูใ่ต้
น ้ำเป็นเวลำนำน  ท ำใหหิ้นเหล่ำน้ีมีสีสนัต่ำง ๆ   ใหท่้ำนไดย้ลโฉม ควำมงำมท่ีธรรมชำติสรรสร้ำงข้ึน.. 

17.00 น. เชิญท่ำนเลือกซ้ือของฝำกมำกมำย อำทิ  ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินต่ำง ๆ  อำทิ  มะพร้าวแก้ว ท่ีข้ึนช่ือของเชียงคำน 
18.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคนเดนิ จำกเสน้ทำงน้ีท่ำนสำมำรถเดินเทำ้ เลือกซ้ือสินคำ้จำกซอย 20  ไปจนถึงท่ีพกัของท่ำนได ้

ระหวำ่งทำงจะผำ่น ร้ำนขำยของมำกมำย  อำทิร้ำนขนมต่ำง ๆ, เส้ือผำ้ท ำมือ, ภำพเขียน, โปสกำร์ด, ตุ๊กตำ,  ร้ำนนวด ฯ ล 
ฯ และ มุมถ่ำยภำพตลอด 2 ขำ้งทำง (อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า) 

 พกัที่  บ้านระเบียงโขง, บ้านพักดาวเรือง, ห้องพกัปรับอากาศ +  ห้องน า้ในตวั  ห้องละ 2 – 3   ท่าน 
 

วนัทีส่าม ทะเลหมอกภูทอก หรือตกับาตรข้าวเหนียว-สวนหินผางาม-สวนหนิผางาม-ภูป่าเปาะ 

05.00 น. น ำท่ำน ชม ทะเลหมอกท่ีสวยงำมไม่แพท่ี้ไหน ๆ  ณ  ยอดภูทอก  จำกจุดน้ีท่ำนสำมำรถ
ชมวิว เมืองเชียงคำนได้เด่นชัด และ  เป็นภำพท่ีสวยงำมอีกจุดหน่ึง..ถ่ำยภำพตำม
อธัยำศยั (ท่ำนท่ีไม่ข้ึนภูทอก สำมำรถตกับำตรขำ้วเหนียวไดบ้ริเวณหนำ้ท่ีพกัใหท่้ำนได้
เดินเล่น เลือกซ้ืออำหำรพ้ืนถ่ิน บริเวณ ตลาดเช้า อำทิ ขำ้วปุ่นน ้ ำแจ่ว, ขำ้วเปียก, ไข่
กระทะ ฯ ล ฯ  ) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า(5)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม อ่ิมอร่อยกบัอำหำรม้ือเชำ้และ ใหท่้ำน
ไดพ้กัผอ่น ถ่ำยภำพ พร้อมสูดอำกำศบริสุทธ์ิของ อ.เชียงคำนกนัอยำ่งจุใจ  

08.30 น. จากนั้นเดินทางสู่สวนหินผางาม  หรือ  คุนหมิงเมืองเลย   เทือกเขำหินปูนขนำดใหญ่  บน
พ้ืนท่ี 9,000 ไร่  และ ชมภูเขำหินปูนขนำดเล็กอีกไม่ต ่ำกว่ำ  500 ลูก  เขำหินปูนเหล่ำน้ีมี
ลกัษณะเป็นผำหินรูปทรงแปลกตำ  เต็มไปดว้ยซอกหลืบและโพรงท่ีเช่ือมโยงกนัอย่ำงน่ำ
อศัจรรย ์ อำทิ  รูปเต่ำ, รูปสุนขัหมอบ, ตำมแต่จินตนำกำรของแต่ละท่ำน  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั(6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
บ่าย อ ำลำท่ีพกั จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  ภูป่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย จำกนั้นน ำท่ำนเปล่ียนรถ

เดินทำงเป็น รถอีแต๊ก  น ำท่ำนข้ึน  สู่จุดชมววิภูป่าเปาะ  น ำท่ำนชมทะเลหมอกท่ีสวยงำมอีก1
แห่งในประเทศไทย ท่ีน่ีท่ำนยงัสำมำรถมองเห็น  ภูหอ หรือ ฟูจิเมืองเลย อิสระถ่ำยภำพเก็บ
ควำมประทบัใจ  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั จ.เพชรบูรณ์ 

17.00 น. เดนิทางถึงทีพ่กัให้ท่านจดัเกบ็สัมภาระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 



18.00 น. น ำทุกท่ำนไปร้ำนอำหำร บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 20.30 น. น าทุกท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่  โรงแรม บ้านวรฉัตร  ระดบั3ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2 – 3   ท่าน 

 

วนัทีส่าม ภูทบัเบิก-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า-ภูลมโล 

06.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม  

07.00 น. น ำท่ำนเปล่ียนเป็นรถ2แถวทอ้งถ่ิน ท่ำนเดินทำงสู่ยอด "ภูทบัเบิก" ท่ีซ่ึงมีอำกำศหนำว
เยน็ตลอดทั้งปีน ำท่ำนเดินทำงสู่ จุดชมววิภูทบัเบิก ท่ีมีควำมสูง 1,768 เมตร จำก
ระดบัน ้ำทะเล สูงท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders 
อิสระเก็บภำพควำมประทบัใจ แวะชมไร่กะหล ่ำปลี และชมไร่สตอเบอร่ีและ
ถ่ำยรูปเก็บภำพควำมประทบัใจจากนั้นเดินทำงสู่  อุทยานแห่งชาตภูิหินร่องกล้า  ชม 

ส านกัอ านาจรัฐ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางบัญชาการ ชมบา้นพกัของคุณเสกสรรค ์ประเสริฐกลุ และ 
คุณจิรนนัท ์พิตรปรีชา สมยัเป็นนกัศึกษาท่ีหลบหนีช่วงเหตุการณ์ตุลาวปิโยค ชมหลุมหลบภยั 
ทางอากาศ แลว้เดินเลียบหนา้ผา ระหวา่งทางจะพบดอกไมบ้นลานหินมากมาย แวะ ชมววิท่ี 

ผาชูธง เป็นสถานท่ีท่ีพรรคคอมมิวนิสตจ์ะชูธงคอ้นเคียวทุกคร้ังท่ีรบชนะรัฐบาล ปัจจุบนัมีธง
ชาติไทยโบกสะบดัอยู ่ท่ีน่ีลมเยน็สบาย มองเห็นป่าน ้ าหนาวอยูลิ่บๆ ชมปรากฎการณ์อนัน่า
อศัจรรย ์ลานหินปุ่ ม โดยจะมีหินเป็นลกัษณะเป็นตะปุ่มตะป่ัมจ านวนมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (8)ที ่ ร้านอาหารดวงใจ 
บ่ำย. น ำท่ำนเดินทำงสู่ บำ้นร่องกลำ้ ถึงบำ้นร่องกลำ้ เปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน เพ่ือเดินทำงไปชม ดอก

พญำเสือโคร่ง หรือ ซำกรุะเมืองไทย ท่ี ภูลมโล อิสระเก็บภำพประทบัใจกบั ภูเขำสีชมพ ูสีของ
ตน้ พญำเสือโคร่งนบัแสนตน้จนถึงเวลำท่ีเหมำะสม น ำท่ำนเดินทำงกลบั เขำ้สู่ท่ีพกั  

18.00 น. รับประทานอาหารมื้อค ่า(9)  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลงัอำหำรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดน ้าไทหล่ม อิสระใหทุ้กท่ำนเลือก
ซ้ือสินคำ้ต่ำงๆมำกมำย จนถึงเวลำท่ีเหมำะสม 
พกัที่  โรงแรม บ้านวรฉัตร  ระดบั3ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2 – 3   ท่าน 

 

วนัทีส่ี่ วดัผาซ่อนแก้ว-ร้านกาแฟPINO LATTE -เขาค้อ-พระต าหนักเขาค้อ-ฐานอิทธิ-แทนรักทะเลหมอก-กรุงเทพฯ 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้  บริการอาหารเช้า (10) รีสอร์ท 

08.00 น. อ าลาท่ีพกั เดินทำงถึง วดัผาซ่อนแก้ว เพ่ือ นมสักำรและไหวพ้ระพร้อมชมวิวท่ีสวยงำม
ของ วดัพระธำตุผำซ่อนแกว้ น ำท่ำนชม เจดียพ์ระธำตุผำซ่อนแกว้ สิริรำชยธ์รรม
นฤมิต เจดียท่ี์ตกแต่งอยำ่งสวยงำมดว้ยกระเบ้ืองหลำกหลำยสี เคร่ืองประดบั ถว้ยชำม
เคร่ืองเบญจรงค ์อิสระเกบ็ภำพควำมประทบัใจ จนถึงเวลำท่ีเหมำะสม จากนั้นน าทุก
ท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟววิหลกัลา้น ณ ร้าน Pino Latte ร้านกาแฟสุดเก๋สามารถมอบความสุขใหคุ้ณไดม้ากกวา่เคร่ืองด่ืม 
อิสระเก็บภาพความประทบัใจ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (11)ที ่ ร้านอาหารท้องถิ่น 

บ่ำย น ำท่ำนชมพระต าหนักเขาค้อ ตั้งอยูบ่นเขำยำ่ ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของเขำคอ้ พระต ำหนกัน้ีสร้ำงข้ึนเพ่ือนอ้มเกลำ้ฯ ถวำยแด่องค์
สมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ร.9  ในวโรกำสท่ีเสด็จพระรำชด ำเนินทอดพระเนตรงำนโครงกำรใน
พระรำชด ำริและทรงตรวจเยีย่มรำษฎร ณ  เขตเขำคอ้  และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง จำกนั้น ชมฐาน
อทิธิ เป็นจุดหน่ึงท่ีมองเห็นทิวทศัน์ท่ีสวยงำม อดีตเคยเป็นฐำนส ำคญัฐำนหน่ึงในกำรเขำ้ยดึ



พ้ืนท่ีปัจจุบนัจดัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑอ์ำวธุ โดยกำรน ำอำวธุปืนใหญ่ ซำกรถถงั และอำวธุท่ีใชสู้ร้บในกำรรบท่ีบนเขำคอ้มำกมำย 
จำกนั้นน ำท่ำนถ่ำยภำพกบัววิเขำคอ้  ณ จุดชมววิ ร้านกาแฟ แทนรักทะเลหมอก ชิมกำแฟหรือเคก้อร่อยๆพร้อมถ่ำยภำพววิสุด
สวย จนถึงเวลำท่ีเหมำะสม   

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ (12)ที ่ร้านอาหารไก่ย่างตาแป๊ะ   หลงัอำหำรเดินทำงกลบั อิสระแก่กำรพกัผอ่น ตำมอธัยำศยั .... 
23.00 น. เดินทำงกลบัถึงกรุงเทพ ฯ  โดยสวสัดิภำพ  พร้อมควำมประทบัใจในกำรเดินทำง. 

หมายเหตุ โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคญั 
ส่ิงของจ าเป็นทีค่วรน าไปด้วย เส้ือกนัหนำว, ผำ้ผนัคอ, หมวกขนนุ่ม, ถุงมือ, ผำ้เช็ดตวั, กลอ้งถ่ำยภำพ (ขำดไม่ไดเ้ลยนะจะ้) 

 

ใบเสนอรำยละเอียดโปรแกรม 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก หมายเหตุ 

28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 6,999 -  
 
อตัรานีร้วม 

- รถโคช้หรือรถตูป้รับอำกำศ 
- รถสองแถวทอ้งถ่ินท่ีใชท่้องเท่ียว        
- ท่ีพกัท่ี  3 คืน ตำมท่ีระบุในโปรแกรม  
เชียงคาน พกัที ่ บ้านระเบียงโขง ห้องพกัปรับอากาศ +  ห้องน า้ในตวั  หรือเทยีบเท่า ห้องละ 2 – 3   ท่าน  จ านวน  1 คืน 
เพชรบูรณ์  พกัที ่ โรงแรม บ้านวรฉัตร  ระดบั3ดาวหรือเทยีบเท่า  ห้องละ 2 – 3   ท่าน จ านวน  2 คืน 

- อำหำรตำมรำยกำร 12   ม้ือ และ เคร่ืองด่ืมตลอดกำรเดินทำง     
- มคัคุเทศกก์แ์ละเจำ้หนำ้ท่ี  
- ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ    
- วงเงินประกนัชีวิต  1,000,000  บำท และ  
- วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000 บำท 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกรำยกำร  เช่น  ค่ำโทรศพัท ์ฯลฯ    
- ภำษีมูลค่ำเพ่ิม    

-  ทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถทอ้งถ่ิน คิด300บำทต่อท่ำนต่อทริป 
 
เง่ือนไขการช าระเงนิ   มดัจ าท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทาง 14 วนั 
 
การคืนบัตรเดนิทาง       
 -  แจง้ล่วงหนำ้ ก่อนกำรเดินทำง 1 เดือน คืนหมด 
 -  ก่อนเดินทำง 14 วนั (ท ำกำร) หกั 1,000 บำท     
 -  ยกเลิกภำยใน 14 วนั สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน ทุกกรณี 


