วันที่พิมพ์ : 27-08-2020 12:34:06

DE107 : โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า จ.เพชรบูรณ์ 2 วัน 1 คืน (Van)

เดือน

กำหนดการ

สิงหาคม 2563

29-30 ส.ค. 63

กันยายน 2563

19-20 ก.ย. 63

ตุลาคม 2563

03-04 ต.ค. 63 , 17-18 ต.ค. 63 , 31 ต.ค.-01 พ.ย. 63

พฤศจิกายน 2563

14-15 พ.ย. 63 , 28-29 พ.ย. 63

ธันวาคม 2563

12-13 ธ.ค. 63 , 26-27 ธ.ค. 63
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - จ.เพชรบูรณ์ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) - ทุ่งกังหันลม - พิโน่ ลาเต้
รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว

05.00 น.

จุดนัดพบ : ปั้มน้ำมัน PT สาขาวิภาวดี 32 (ดูแผนที่) ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์

05.30 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

เช้า

แวะให้ท่าน รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง

11.00 น.

เดินทางถึง อ.เขาค้อ
บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก
นำท่านแวะเติมคาเฟอีน และถ่ายรูปสวย ๆ กันที่ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม)
จากนั้นนำท่านชม ทุ่งกังหันลม
นำท่านเดินทางไปยัง ร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่
พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่ดัดแปลงมาจากตู้คอนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิวภูเขา 180 องศา
ของเขาค้อ ที่ร้านนี้นอกจากกาแฟหอม ๆ เบเกอรี่หวาน
ๆ แล้วยังมีที่พักสามารถมองเห็นวิวของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจนไว้คอยบริการอีกด้วย
ปิดท้ายด้วยการสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท

เย็น

บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Check in เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พักระดับมาตรฐาน ห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์
+ ทีวี + น้ำอุ่น)

วันที่ 2

05.30 น.

ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า - ผาชูธง และ
ลานหินปุ่ม - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ
นำทาน Check out ออกจากรีสอร์ท เพื่อเดินทางไป ภูทับเบิก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
อิสระอาหารเช้า ณ ภูทับเบิก
จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล" สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen
Natures and Wonders
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เช้า

นำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
นำท่านเข้าชม โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า
ภายในเขตอุทยานภูหินร่องกล้าก่อนถึงโรงเรียนทหารการเมืองและบ้านร่องกล้าภูมิทัศน์ของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพร
ะราชดำริ
ภูหินร่องกล้า อยู่ท่ามกลางภูเขาที่เขียวขจีและมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเพาะชำกล้าไม้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในด้านการท่องเที่ยว
และสภาพแวดล้อม ไฮไลต์ของการมาเที่ยวคือการได้ยืนชมวิวตามผาต่างๆทั้ง 5 ผา ได้แก่ ผาบอกรัก ผาสลัดรัด
ผารักยืนยง ผาคู่รักและผาไททานิค ซึ่งตั้งอยู่เรียงรายกันรวมถึงชมทุ่งดอกกระดาษ
ที่จะบานอยู่ริมผาอย่างงดงามในช่วงกลางเดือนมกราคม
นำท่านเดินเท้าไปยัง ผาชูธง และ ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงามและบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของ
มอสที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร @อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

เย็น

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก และ อิสระอาหารเย็น กันที่ ไร่กำนันจุล

22.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

29 - 30 สิงหาคม 2563
19 - 20 กันยายน 2563
03 - 04 ตุลาคม 2563
17 - 18 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563
14 - 15 พฤศจิกายน 2563
28 - 29 พฤศจิกายน 2563
12 - 13 ธันวาคม 2563
26 - 27 ธันวาคม 2563

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
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เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
800
800
800
800
800
800
800
800
800

อัตรานี้รวม
•ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
•ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
•ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
•ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
•ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
•ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ควรนำไป
•หมวกกันแดด ครีมกันแดด
•เสื้อกันหนาว
•ของใช้ส่วนตัว
•ยาประจำตัว
•กล้องถ่ายรูป
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
•วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
•ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
•หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
•หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
•โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไ
ม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
•บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจรและอุบัติเหตุต่าง
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
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•ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
•การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
•รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
•รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
•รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน
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