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DE024 : ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกังหันลม 3 วัน 2 คืน (Van)

เดือน กำหนดการ

พฤศจิกายน 2563 20-22 พ.ย. 63 , 27-29 พ.ย. 63

ธันวาคม 2563 05-07 ธ.ค. 63 , 11-13 ธ.ค. 63 , 18-20 ธ.ค. 63 , 25-27 ธ.ค. 63 , 31 ธ.ค. 63-
02 ม.ค. 64

มกราคม 2564 07-09 ม.ค. 64 , 14-16 ม.ค. 64 , 21-23 ม.ค. 64 , 28-30 ม.ค. 64

www.DoubleEnjoy.com



วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ - พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว

06.00 น. จุดนัดพบ : ปั้มน้ำมัน PT สาขาวิภาวดี 32 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่

จังหวัดเพชรบูรณ์

06.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

เช้า อิสระอาหารเช้าณ ร้านอาหาร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านแวะร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่

พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่ดัดแปลงมาจากตู้คอนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิวภูเขา 180

องศาของเขาค้อ ที่ร้านนี้นอกจากกาแฟหอมๆ เบเกอรี่หวานๆ แล้ว

ยังมีที่พักสามารถมองเห็นวิวของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจนไว้คอยบริการอีกด้วย

จากนั้นนำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

และเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท

ที่พัก Check in เข้าที่พัก ระดับมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ห้องแอร์/พัดลม ทีวี น้ำอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เย็น รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ZzZz ...

วันที่ 2 ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ผาชูธง และ ลานหินปุ่ม - เขาค้อ - Route 12 - ทุ่งกังหันลม

05.00 น. ปลุกท่านตื่นแต่เช้าตรู่ นำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล"

สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ร้านอาหารบนภูทับเบิก

09.00 น. เดินทางไป อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ถึงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำท่านเดินเท้าไปยัง ผาชูธง และ ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม

และบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของ มอสที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร @อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

บ่าย นำท่านเดินทางลงจาก ภูหินร่องกล้า มุ่งหน้าสู่ อ.เขาค้อ

แวะพักรถที่ Route 12 นำท่านไปนั่งจิบกาแฟ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศ ขุนเขาจังหวัดเพชรบูรณ์

นำท่านเดินทางยัง ทุ่งกังหันลม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม

อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่ 

จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล

เย็น รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศสบาย ๆ ของรีสอร์ท
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วันที่ 3 น้ำตกศรีดิษฐ์ - แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - พระตำหนักเขาค้อ - ไร่กำนันจุล -

กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ โรงแรมที่พัก

Check out ออกจากที่พัก เดินทางไป น้ำตกศรีดิษฐ์

แวะเติมคาเฟอีน และถ่ายรูปสวยๆ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

นำท่านสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก บนเขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร @เขาค้อ

นำท่านเดินทางไป พระตำหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า ชมแมกไม้นานาพันธุ์ และเป็นจุดสูงสุดของเขาค้ออีกด้วย

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

บ่าย แวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล

21.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
หรือ 2 ท่าน (มีเตียง)

ราคาท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

25 - 27 ธันวาคม 2563 6,200 5,900 1,500

20 - 22 พฤศจิกายน 2563 5,900 5,900 1,500

27 - 29 พฤศจิกายน 2563 5,900 5,900 1,500

05 - 07 ธันวาคม 2563 6,500 6,500 1,800

11 - 13 ธันวาคม 2563 5,900 5,900 1,500

18 - 20 ธันวาคม 2563 5,900 5,900 1,500

31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 6,500 6,500 2,000

07 - 09 มกราคม 2564 5,900 5,900 1,500

14 - 16 มกราคม 2564 5,900 5,900 1,500

21 - 23 มกราคม 2564 5,900 5,900 1,500

28 - 30 มกราคม 2564 5,900 5,900 1,500
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ•

ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน (**ห้องพักที่ภูทับเบิก เป็นห้องพัดลม**)•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ •

ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง•

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ•

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

การจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทาง

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ •

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
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รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน•

ลักษณะทริป

ท่องเที่ยวธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ที่งดงาม เขาค้อ ... ภูทับเบิก ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

หมวกกันแดด•

ครีมกันแดด•

เสือกันหนาว•

รองเท้าสวมใส่สบาย•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•
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