บ.โอเอเซีย เมเนจเม้นท์ จํากัด

แรลลี่การก ุศลครัง้ ที่ 4 กร ุงเทพฯ – ภ ูเรือ

ปล ูกป่าอน ุรักษ์ธรรมชาติที่อ ุทยานแห่งชาติภเู รือ จ.เลย

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบท ุนมูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือทหารกล้า 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และอื่นๆ ที่ได้รบั บาดเจ็บพิการสูญเสียอวัยวะส่วนขา

ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบ ุร ุษ

พักภูผานํ้ารีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ. เลย
วันที่ 19- 20 ต ุลาคม 2556

วันที่ 19 ต ุลาคม 2556
04.30
พร้อมกันที่จดุ นัดหมาย ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ติดรถ พร้อมรับผลิตภัณฑ์จาก
ผูส้ นับสน ุนระหว่างการเดินทาง
05.30
ปล่อยรถคันแรก เพื่อมุง่ หน้าสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
07.00
หา RC จดุ ที่ 1 ปั้ม ปตท. สระบ ุรี
10.00
หา RC จดุ ที่ 2 ไร่กํานันจลุ เพชรบูรณ์ และให้ท่านได้ชิมนํ้าผลไม้สดๆ จากไร่
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11.30
12.00
14.00
15.00
17.00
18.30

สน ุกสนานตื่นเต้นกับเส้นทางหล่มเก่า-เพชรบูรณ์
หา RC จดุ ที่ 3 ขนมจีนหล่มเก่าร้านแม่บ ุญมี ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
อร่อยกับขนมจีนนํ้าพริก นํ้ายาป่า นํ้ายากะทิ พร้อมด้วยผักสมุนไพร
และเครื่องเคียงต่างๆมากมาย
หา RC จดุ ที่ 4 แวะวัดป่าเนรมิตรวิปัสนา นมัสการพระพุทธชินราชจําลอง และชมความ
งามของพระอ ุโบสถซึ่งทําด้วยศิลาแลง มูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท ชมพระมลฑป
หลวงพ่อมหาพันธ์ที่สรีระของท่านไม่เน่าเปื่อย หลังจากละสังขารไปนานแล้ว
กราบพระธาต ุศรีสองรัก พระธาต ุแห่งสัจจะไมตรีระหว่างพี่นอ้ งไทย–ลาว
ซึ่งเป็นที่นบั ถือของผูค้ นชาวด่านซ้าย แห่งเมืองผีตาโขน และร่วมไปค้นหากันว่าเหต ุใด
ห้ามใส่เครื่องแต่งกายสีแดงขึ้นพระธาต ุ
หา RC จดุ ที่ 5 ที่ภ ูผานํ้ารีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย ส่งใบคะแนนและเตรียมตัว
เข้าพักที่รีสอร์ทสวยแสนสบาย ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม
เชิญร่วมเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารเย็นแบบบ ุฟเฟ่ต์ที่หอ้ งอาหารของ รีสอร์ท
และประกาศผลการแข่งขัน มอบถ้วยรางวัลแก่ผช้ ู นะประเภทต่าง ๆ
รางวัลชนะเลิศ
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
(ประธานองคมนตรีและรัฐบ ุร ุษ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รศ. นพ. เทอดชัย ชีวะเกต ุ
(เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินฯ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ค ุณสมพงศ์ อร ุณโรจน์ปัญญา
(ผูว้ ่าราชการจังหวัดเลย)
และลน้ ุ รับรางวัลอื่น ๆ จากสปอนเซอร์ผใ้ ู จดี
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ พรงุ่ นี้เช้าพบกันค่ะ

วันที่ 20 ต ุลาคม 2556
05.00
เตรียมตัวขึ้นยอดภ ูเรือ อ ุทยานแห่งชาติภ ูเรือ สัมผัสอากาศหนาวเย็นบริส ุทธิ์
สดชื่นมากเลยค่ะ
06.00
ต้อนรับรงุ่ อร ุณแสงวันใหม่พร้อมกันที่ยอดเขาภ ูเรือหนาวส ุดในแดนสยาม พื้นที่ป่าภ ูเรือ
ประกอบด้วยทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรปู ต่างๆ น่าพิศวงสลับกับที่ราบเป็น
บางส่วน สาเหต ุที่ ขนานนามว่า “ภ ูเรือ” เพราะมีภ ูเขาล ูกหนึ่งมีชะโงกผายืน่ ออกมาด ู
คล้ายสําเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขา มีลกั ษณะคล้ายท้องเรือตลอดจนมีธรรมชาติ
และทิวทัศน์ที่สวยงาม มีรปู ร่างลักษณะเหมือน เรือใหญ่บน ยอดดอยสูง เป็นภ ูผาสีสนั
สะด ุดตา หินบางก้อนมีลกั ษณะเหมือนถกู ปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า “กว้านสมอ”
โดยรอบๆ จะเห็นยอดดอยเป็นข ุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงเป็นฝ้าขาวด้วยละอองนํ้า
หมอก ปกคล ุมไว้ท่ามกลางป่า อันอ ุดมสมบูรณ์ อยูส่ งู ประมาณ 1,365 เมตร
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07.00

08.00
09.00
10.00
12.00

จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง เป็นหน้าผาสูงชัน พื้นที่โดยรอบปกคล ุมด้วยป่าสนเขา
ทัง้ สนสองใบและสนสามใบ สลับกับลานหินธรรมชาติ บนยอดเรือยังเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธร ูปนาวาบรรพต อันเป็นที่เคารพของชาวภ ูเรือให้นกั ท่องเที่ยวได้สกั การะเพื่อ
ความเป็นสิรมิ งคล
ร่วมกันปล ูกต้นเอนอ้า ต้นไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระเทพฯ ตามบริเวณไหล่ทางจนถึง
ยอดภ ูเรือ เป็นไม้ประดับ มีใบที่เขียวสวย โดยเฉพาะดอกสีม่วงอมชมพูสดใสมากและ
ปล ูกครัง้ เดียวมีอาย ุให้ดอกได้นานหลายปี อีกทัง้ มีสรรพค ุณทางด้านสมุนไทย
ราก ใช้เป็นยาดับพิษไข้ บําร ุงธาต ุ เจริญอาหาร บําร ุงร่างกาย บําร ุงตับไต
ดอก เป็นยาระงับประสาท
กลับเข้าที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเช้า ที่ภ ูผานํ้ารีสอร์ท
ให้ท่านได้พกั ผ่อน ชมความสวยงามของกล้วยไม้ฟาเรนนอฟซิส
และพันธ์ไม้งามหลากชนิด
สัมผัสบรรยากาศการแช่ตวั อองเซ็นแบบญี่ป่ นุ กระตน้ ุ การไหลเวียนโลหิต ที่ส ุดของการ
ผ่อนคลาย เพื่อผิวพรรณที่ดีทําให้ท่านรส้ ู ึกสดชื่นตามอัธยาศัยค่ะ
อิสระให้ท่านสามารถแวะ แวะชิมไวน์ที่ไร่องนุ่ ชาโตเดอเลย พักรับประทานอาหาร
กลางวันรสอร่อยได้ที่รงั เย็นรีสอร์ท ขับรถเที่ยวต่อพักริมแม่นํ้าโขงที่เชียงคาน
หรือกลับมากอดทะเลหมอกที่เขาค้อ เที่ยวไร่กะหลํา่ ปลี ที่ภ ูทับเบิก แวะชมความงามที่
สวยเหมือนสวิสที่จ ุดชมวิว และซื้อมะขามหวานรสอร่อยพร้อมผักสดปลอดสารพิษ
นานาชนิดฝากคนที่บา้ น จ.เพชรบูรณ์ แล้วแต่ท่านสะดวกในการเดินทางตามอัธยาศัย
ปีหน้าร่วมสร้างก ุศลช่วยเหลือพี่นอ้ งคนไทยด้วยกันใหม่นะคะ

*****************************************************************************************
***บ ุญก ุศลที่ท่านได้ทําบ ุญถวายในมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ช่วยเหลือคนยากไร้ทวั่ ประเทศส่งผลให้ครอบครัวของท่านมีความส ุขความเจริญ
ปราศจากภัยอันตรายทัง้ ปวง ปีหน้าพบกันใหม่คะ***
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ค่าสมัครแข่งขัน คันละ 7,000 บาท ห้องพัก 1 ห้องต่อ 2 ท่าน
ผูใ้ หญ่บ ุคคลที่ 3 พักห้องเดียวกันท่านละ 3,500 บาท
(เด็ก 5- 10 ปี 2,500 บาท)
อัตรานี้รวม
1. ค่าห้องพัก ภูผานํ้ารีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย 1 คืน
2. อาหารอร่อย 3 มื้อ
4. งานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมลน้ ุ รับของรางวัล
5. กิจกรรมปล ูกป่าต้นเอนอ้าที่ อ ุทยานแห่งชาติภ ูเรือ
6. ค่าเงินประกันอ ุบัติเหต ุ ในวงเงิน 100,000 บาท
: 19-20 ต ุลาคม 2556
: 05.00 น.
บ.ไปรษณียไ์ ทย สาขาแจ้งวัฒนะ
: 50 % ทันที ที่ทําการจอง
ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
วิธีการชําระเงิน : ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนศรีอย ุธยา
ชื่อบัญชี ค ุณ รงุ่ อร ุณ วิรชั พันธ ุ์ (กรรมการผูจ้ ดั การ)
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 714-2-14782-8

วันเดินทาง
เวลานัดหมาย
สถานที่
:
การจองห้องพัก

สร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นกับครอบครัว และเพื่อนสนิทที่คณ
ุ รัก
เที่ยวสนุก นอนสบาย อิ่ มอร่อย เดิ นทางปลอดภัย ไป กับ โอเอเชียฯ
โดย บ.โอเอเซีย เมเนจเม้นท์ (02) 25549170, (081) 3750354
OFFICE (02) 2550131-4 ต่ อ 1282 หรือ 1098, (02) 6536230
www.oasiatourthailand.com

Email: oasiatour@hotmail.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 12/01837
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