ชมทุ่งดอกกระเจียว ทริปเดียวเทีย่ ว 2 อุทยาน
อุทยานแห่ งชาติป่าหินงามและไทรทองพักไร่ ภูเทพพิมาน
สวรรค์ บนดินของคนรักธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน
วันแรก กรุ งเทพ - จุดชมวิวสุ ดแผ่ นดิน - ทุ่งดอกกระเจียว - ลานหินงาม
07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ พร้อมบริ การอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)

07.30 น.

ออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ V.I.P. มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหิ นงาม

12.00 น.

เดินทางถึง อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ....จากนั้นบริ การอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร(มื้อที่ 2)

13.00 น.

นาท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่ งชาติป่าหิ นงามโดยรถยนต์ทอ้ งถิ่น ชมจุดชมวิวรอยต่อแผ่นดิน
3 จังหวัด คือ จ.ชัยภูมิ จ.เพชรบูรณ์และ จ.ลพบุรี จากนั้นเดินเท้าสู่ ทุ่งดอกกระเจียวที่บานชู ช่อสี
ชมพูอมม่วงสดใสเต็มทุ่งกว้าง แล้วนาชมลานป่ าหิ นงาม ซึ่ งมีโขดหิ นที่เกิดจากธรรมชาติขนาด
ใหญ่รูปร่ างแปลกตา เช่น รู ปถ้วยฟุตบอลโลก , รู ปแม่ไก่,รู ปปราสาท, รู ปไดโนเสาร์ ฯลฯ

17.00 น.

ให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าโอท็อปของชาวชัยภูมิ เช่ น ผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ จากดอกกระเจียว และ
ผลไม้ เช่น ลาไย น้อยหน่า ฯลฯ

18.30 น.

นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ไร่ ภูเทพพิมาน ที่พกั ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติเป็ นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ของ
ภาคอีสาน และบริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรี สอร์ ท (มื้อที่ 3) จากนั้นเชิ ญท่านพักผ่อน
ได้ตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง

อุทยานแห่ งชาติไทรทอง - ผาหาหด - นา้ ตกไทรทอง - กรุ งเทพ

07.00 น.

อรุ ณสวัส ดิ์ ...รั บ เช้า วันใหม่ ที่ ส ดใสด้วยบรรยากาศอันสดชื่ น ท่ า มกลางสายหมอกและไม้
ดอกไม้ประดับนานาพรรณ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ ท (มื้อที่ 4)

09.00 น.

ออกเดินทางจากรี สอร์ ทเพื่อเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติไทรทอง

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอิ่มอร่ อยกับอาหารแล้ว....จากนั้นนา
ท่านขึ้นรถ 4 WD เดินทางขึ้นชมทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่ งชาติไทรทอง ซึ่ งมีดอกกระเจียว
สี ชมพูอมม่วงและ ดอกกระเจียวสี ขาวหรื อดอกเทพอัปสร (ดอกกระเจียวที่นี่จะมีสีสันเข้มกว่า
ที่ป่าหิ นงาม) จากนั้นชมจุดชมวิวที่ผาหาหด ถ่ายรู ปวิวสวย ๆ ได้ตามอัธยาศัย....เดินทางต่อเพื่อ
ไปชมน้ าตกไทรทอง ระหว่างทางแวะชมต้นกระบากยักษ์พนั ปี จากนั้นเชิ ญท่านเพลิดเพลินกับ
การเล่นน้ าตก ณ บริ เวณวังไทร และวังเงือก ได้ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุ งเทพ ฯ และรับประทานอาหารเย็นที่ ร้านอาหารจ.สระบุรี

16.00 น.

(มื้อที่ 6)
22.00 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพ
**********************************************

อัตราค่ าบริการนี้รวม
- รถตูป้ รับอากาศ D4D ไป-กลับ กรุ งเทพ-ชัยภูมิ
- รถยนต์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยวภายในอุทยาน (รถสองแถวเล็ก นัง่ ได้คนั ละ 8-10 ท่าน)
- ค่าที่พกั ไร่ ภูเทพพิมาน 1 คืน
- ค่าอาหาร 6 มื้อ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 200,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
- เจ้าหน้าที่มคั คุเทศก์และทีมงานคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่นอกเหนื อรายการ
- ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
หมายเหตุ : 1. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. กรุ ณาเตรี ยมของใช้ส่วนตัวเช่น สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัวไปด้วย

