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กรุงเทพฯ – เพชรบรูณ์ – ไฮเดรนเยยีคาเฟ่ เขาคอ้ - เลย - ชมหุบเขาสีชมพู ภูลมโล - ชมใบเมเปิล้ – 

ถนนคนเดินเชยีงคาน  

 

1 

B L - 

06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบรูณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)  

เที่ยง... บริการอาหารเช้าแบบ Set Box(1) 

12.30 น. เดินทางถึง เพชรบูรณ์ จังหวัดยอดฮิตขอบผูท้ี่ชื่นชอบภูเขา เดินป่า ชมธรรมชาติ ยลไอหมอก เพชรบูรณ์คงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่นึกถึง 

เพราะมทีิวเขาน้อยใหญ่โอบล้อมกับป่าไมพ้ชืพรรณเขียวขจี สภาพอากาศเย็นสบายสามารถไปเที่ยวได้ทกุฤดกูาลแบบไม่มเีบื่อ 

 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน 

ณ จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ใกล้กับเซ็นทรัลบางนา 

โดยมีทีมงานให้การตอ้นรบัและอำนวยความสะดวก 

 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ จุดนดัพบ   06.30 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ จุดนัดพบ    21.00 น. 
 

รถตู้ปรับอากาศ VIP รถใหม่ สะอาด ปลอดภัย มีเครื่องฟอกอากาศ ติดตั้งระบบGPS 

 

เดินทางสู.่.. เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมของกลุม่ภูเขาน้อยใหญ่ทีท่อดตัวเรียงรายสลับกันในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นอำเภอที่อยูบ่นภูเขา แม้แต่ในฤดูร้อนอุณหภูมิ

เฉลี่ยตลอดทั้งปีเพียง 18-25 องศาเซลเซียสเท่าน้ัน ที่น่ีจึงเป็นอกีหน่ึงที่เที่ยวเหมาะสำหรบัช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะนอกจากเราจะไดสู้ดอากาศสดชื่นที่มีใหช้ิลได้
ตลอดทั้งปี ใบไม้ใบหญ้าชุม่ฉ่ำไปดว้ยสีเขียวแล้ว ที่น่ียังมทีั้งรีสอร์ท ร้านกาแฟ คาเฟ่ต่างๆให้ไดไ้ปเช็คอนิชิลๆ ชิคๆอีกด้วย   

ไฮเดรนเยียคาเฟ่ 
 

คาเเฟ่เขาค้อเปิดใหม่ สำหรับท่านที่ชอบดอกไฮเดรนเยีย 

ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงเวียดนามหรือเชียงใหมเลย ที่น่ี

มีทั้งที่เป็นทุ่งทุ่งดอกไฮเดรนเยียและทุ่งดอกมากาเร็ตสี

ขาว สีม ่วง “ไฮเดรนเยียคาเฟ่” เป ็นคาเฟ่สีขาวๆ 

เหมาะกับการน่ังจิบกาแฟชมดอกไม้กนัฟินๆ สำหรับโซน

ที่นั่งจะมีห้องแอร์เย็นๆ หรือจะมานั่งชิลที่เปลตาข่ายชม

วิวภูเขาและกังหันลมก็ได้ บริเวณดาดฟ้าของร้านก็

สามารถขึ้นไปชมวิวและถ่ายรูปได้  
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เดินทางสู่... จังหวัดเลย เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมดว้ยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานา

ชนิด และด้วยอากาศอันเย็นสบายภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่น และยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมือง

แห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้  

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนอูาหารเซ็ต(2) 

 

 
 
 

 

นำท่านเยี่ยมชมความสาวยงามของ หุบเขาสีชมพู...ภูลมโลดินแดนซากุระเมืองไทย ภูลมโลตั้งอยู่ที่บ้านร่องกล้า ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บน
รอยต่อของสามจังหวัดคือ เลย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก เดิมเป็นพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี ทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาเผ่าม้ง ต่อมาทางอุทยานได้ทำข้อตกลงกับชาวม้ง

ให้อาศัยอยู่และทำเกษตรกรรมในพื้นที่อุทยานได้ แต่ต้องปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งไปด้วย จนถึงวันนี้ไร่กะหล่ำปีหายไป เหลือเพียงต้นพญาเสือโคร่งบานสะพร่ัง

สวยงาม บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ลักษณะของต้นเมเปิ้ล

บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจะเป็นต้นสูงๆสลับกับต้นไม้สีเขียวอื่นๆพร้อมเผยโฉมใบสีแดงสดอย่างโดดเด่น 
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ตักบาตรข้าวเหนียว – วดัพระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอล์คเชียงคาน – เทศกาลคริสต์มาส - กรุงเทพฯ 2 

B L - 

ถนนคนเดินเชียงคาน เรียกว่าเป็นสีสันยามเย็นของเชียงคานได้ดีเลยทีเดียว ถนนทางเดินทอดยาวทั้งสองข้างทางขายของทั้งของกินและของที่ระลึกตลอด

แนวทางเดิน สิ่งหนึ่งที่ที่นี่มีคือเสน่ห์แห่งความสโลไลฟ์และความงดงามทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่และไม่เสี่อมถอยไป ผู้คนใจดีน่ารัก ภาษาของคนที่นี่ก็น่ารัก วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ก็ยังคงอยู่แม้จะมีความผสมผสานจากอย่างอื่นมาบ้างแต่ก็เป็นการผสมผสานที่ลง เมนูที่ห้ามพลาด เช่น กุ้งฝอยย่าง ข้าวจ่ี จิ๊กโก๋ยัดไส้ และปูปิ้ง 

 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)  
 

ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 
เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเชียงคานในยามเช้า 

นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตรข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็น

ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย 

ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคาน 

ค่ำ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเชียงคาน 

พักที่ ศรีเชียงคาน หรือเทียบเท่า 
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นำท่านสักการะ พระใหญ่ภูคกง้ิว ณ วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว เรียกอีกชื่อหน่ึงว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี ตำบล

ปากตม ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลำน้ำเหืองจรดกับแม่น้ำโขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค์ สูง 19 เมตร 

ตัวฐานกว้าง 7.2 เมตร สร้างขึ ้นโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 และสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ และในมหามงคลแห่งราชพิธีราชาภิเษกครบ 50 ปี 

 

สัมผสัความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง ชมวิวสกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย มีความสูงกว่าระดบัแม่น้ำโขง 80 
เมตร หรือเท่ากบัตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหอืงที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขงที่กัน้พรมแดนไทย-ลาว 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ 
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หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก 

 

เทศกาลชมต้นคริสต์มาส ชมหมู่ดอกไม้เมืองหนาวในเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ คร้ังที่ 9 สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมเพลิดเพลินกับทุ่ง

คริสต์มาสแดงสด จุดถ่ายภาพที่นิยมมากที่สุดก็คือลานกังหันสูงใหญ่ ที่โอบล้อมไปด้วยทุ่งดอกคริสต์มาสแดงสะพรั่ง แบ็คกราวด์เป็นต้นไม้และภูเขาและอุโ มงค์

ดอกไม้สีสดใสให้ได้ไปถ่ายรูปสวยๆกันอีกด้วย  

21.00 น. เดินทางกลับถึง จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ใกล้กับเซ็นทรัลบางนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉล่ีย 

สูงสุด - ต่ำสุด 

26 – 27 ธันวาคม 2563 4,577 2,500 34℃ - 26℃ 

31 ธันวาคม 2563 – 01 มกราคม 2564 

(วันหยุดสิ้นปี) 

5,577 
2,500 33℃ - 23℃ 

01 – 02 มกราคม 2564 

(วันหยุดสิ้นปี) 

5,577 
2,500 33℃ - 23℃ 

02 – 03 มกราคม 2564 

(วันหยุดสิ้นปี) 

5,577 
2,500 33℃ - 23℃ 

09 – 10 มกราคม 2564 4,577 2,500 33℃ - 23℃ 

16 – 17 มกราคม 2564 3,577 2,500 33℃ - 23℃ 

23 – 24 มกราคม 2564 4,577 2,500 33℃ - 23℃ 

30 – 31 มกราคม 2564 4,577 2,500 33℃ - 23℃ 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่านขึ้นไป 

สมาชิก 7 ท่านขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับและไกด์นำเที่ยว 300 บาท /ทริป/ท่าน** 

**ไม่มีราคาเด็ก คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ทุกกรณี** 
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เมื่อท่านจองทัวร์และชำเงินระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนทำการจอง 

 

เงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดในการรับบริการ  

- ชำระเต็มจำนวน หลังการจองภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมสำเนาบตัรประชาชนของผู้เดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทอ่งเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น  

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธิประโยชนขอ์งท่านทีจ่องทัวร์ไวแ้ล้ว แต่ไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 

- มัคคุเทศก์ หรอืพนักงานตัวแทนของทางบริษทัฯ ไม่มอีำนาจในการให้คำสญัญาใดๆแทนบริษทัฯ และไมร่ับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง 

- เมื่อท่านชำระค่าทัวรก์ับทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลง รับทราบยอมรับเง่ือนไขทั้งหมดแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี แต่สามารถ 

เปลี่ยน ผู้เดินทางได้ โดยแจ้งไม่น้อยกว่า 7 วันกอ่นวันนำเที่ยว หรือ เลือ่น การเดินทางโดยแจ้งไมน่้อยกว่า 10 วันกอ่นวันนำเที่ยว  

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 

 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือตามมาตรการความปลอดภัย 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้่วมเดินทางสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวัดอณุหภมูิร่างกาย การขึ้น-ลง รถทุกครั้ง 

- ขออนญุาต งดรับประทานอาหาร - ขนม ทุกชนิดบนรถ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม มินิบาร์ในหอ้ง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต  

- ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มเติมอีก 

- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น 

- ชาวต่างชาติตอ้งชำระเพิ่ม 500 บาท/ท่าน 

 



Signature Thailand  “ประสบการณท์ี่มากกว่า” (9/9) 
 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

