วันที่พิมพ์ : 22-06-2020 15:56:52

DE048 : ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ [One day trip] 1 วัน (Van)

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ปี [year] ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
เอาใจท่านที่มีเวลาน้อย ทัวร์วันเดียวเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวได้
เดินทางทุก เสาร์-อาทิตย์ เริ่ม มิ.ย. - ส.ค. ปี พ.ศ. [year]
* โปรแกรมนี้ เวลาค่อนข้างจำกัด เนื่องจากเราต้องการให้ท่านได้เที่ยวแบบคุ้มค่า
เดือน

กำหนดการ

กรกฎาคม 2563

04 ก.ค. 63 , 05 ก.ค. 63 , 06 ก.ค. 63 , 11 ก.ค. 63 , 12 ก.ค. 63 , 18 ก.ค. 63
, 25 ก.ค. 63 , 26 ก.ค. 63

สิงหาคม 2563

01 ส.ค. 63 , 02 ส.ค. 63 , 08 ส.ค. 63 , 09 ส.ค. 63 , 12 ส.ค. 63 , 15 ส.ค. 63
, 16 ส.ค. 63
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - อช.ป่าหินงาม - ทุ่งดอกกระเจียว - จุดชมวิวสุดแผ่นดิน - ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - ไร่องุ่นสุพัตรา
- กรุงเทพฯ

05.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7(คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่
ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
(ไม่มีอาหารเช้า และไม่ได้แวะให้ทานอาหารเช้า ท่านต้องเตรียมเสบียงสำหรับรองท้องกันมาเอง)

05.30 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

09.00 น.

ถึง อช. ป่าหินงาม นั่งรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว จุดแรกของการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวคือ
จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน
จากนั้นนำท่านเดินตามแนวเส้นทางการชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพูสด หยอกเย้ากับสายหมอกยามเช้า
ช่างเป็นภาพที่งามตาเหลือเกิน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันจนพอใจ
จากนั้นนำท่านนั่งรถจากทุ่งดอกกระเจียวต่อไปยัง ป่าหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตา
ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปี สวยงามสมชื่อ ป่าหินงาม เช่น หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู
หินรูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ให้เวลาถ่ายรูปกันจนพอใจ

11.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาประตูชุมพล ชมซุ้มประตูชุมพล และนมัสการพระประธาน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (1)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับ แวะเที่ยว ไร่องุ่นสุพัตรา ให้ท่านได้ชมและชิม ขนมและผลิตภัณฑ์ ของไร่ ...
ฟรีไม่อั้นตลอดเวลา นอกจากนั้นยังสามารถ ซื้อองุ่นสด และผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น น้ำองุ่น พายองุ่น กะหรี่ปั๊บ ใส่องุ่น
ไอศครีมองุ่น ไวท์องุ่น ฯลฯ

16.00 น.

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ซื้อกะหรี่ปั๊บ ของฝากจากจังหวัดสระบุรี ฝากคนทางบ้านกันอีกสักรอบ

18.00 น.

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ

โปรแกรมและราคา ทุ่งดอกกระเจียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

12 สิงหาคม 2563
04 กรกฎาคม 2563
05 กรกฎาคม 2563
06 กรกฎาคม 2563
11 กรกฎาคม 2563
12 กรกฎาคม 2563
18 กรกฎาคม 2563
25 กรกฎาคม 2563
26 กรกฎาคม 2563
01 สิงหาคม 2563
02 สิงหาคม 2563
08 สิงหาคม 2563
09 สิงหาคม 2563
15 สิงหาคม 2563
16 สิงหาคม 2563

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
2,399
2,399
2,399
2,399
2,199
2,199
2,199
2,199
2,199
2,199
2,199
2,199
2,199
2,199
2,199
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เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ
2,199
2,199
2,199
2,199
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999

อัตราค่าบริการนี้รวม
•ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
•ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 1 มื้อ
•ค่ารถท้องถิ่น เที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียว
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
•ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
•ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
•ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
การจองและสำรองที่นั่ง
•รบกวนจ่ายเงินเต็มจำนวน ในราคา 1,499 บาท (เนื่องจากเป็นโปรแกรม One Day Trip)
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
•รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
•รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
•รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
ลักษณะทริป
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•เที่ยวงานวันดอกกระเจียวบาน สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย วันเดียวก็เที่ยวทุ่งดอกกระเจียวได้
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
•หมวกกันแดด ครีมกันแดด
•ร่มกันฝน
•รองเท้าสวมใส่สบาย
•ยาประจำตัว
•กล้องถ่ายรูป
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