(EV)

เส้ นทางสายดอกไม้ งาม ...
ดอกกระเจียว 2 สี ของดีเมืองชัยภูมิ

- ทุ่งดอกกระเจียวชมพู อุทยานแห่ งชาติป่าหิ นงาม
- ทุ่งดอกกระเจียวขาว อุทยานแห่ งชาติไทรทอง
- ผาหําหด วิวสวยอันสุ ดเสี ยว
- มอหิ นขาว สโตนเฮ้นจ์สยาม
-

วัดบ้านไร่ วิหารเทพวิทยาคม

เดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561
วันทีแ่ รก
05.00 น.
05.30 น.
10.00 น.

กรุงเทพฯ – เทพสถิต อุทยานฯป่ าหินงาม – ชัยภูมิ
คณะเดินทางพร้อมกันหน้าบริ ษทั หนุ่มสาวทัวร์ เจ้าหน้าที่หนุ่มสาวทัวร์ ให้การต้อนร้บและคอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศสู่ อ.เทพสถิตย์ พร้อมบริการอาหารว่าง(1)
เดินทางถึง อุทยานแห่ งชาติป่าหินงาม นําท่านรับบัตรเข้าคิวขึ้นรถราง สู่จุดเดินเท้า เข้าชมความ มหัศจรรย์ของทุ่งดอก
กระเจียว (สีชมพูอมม่วง) ซึ่งธรรมชาติน้ นั สรรค์สร้าง ชม หน้ าผาสุ ดแผ่นดิน วิวเสี ยวอันสุ ดสวย อิ่มเอมกับการเดินป่ า
สัมผัสชมความแปลกตาของหิ นรู ปทรงต่างๆ ให้ท่านเพลิดเพลินตามจินตนาการของกลุ่มหิ นอันเป็ นที่มมาของชื่ออุทยาน
แห่ งชาติป่าหิ นงาม
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13.00 น.
15.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนําทุกท่านเดินทางต่อยัง อ.หนองบัวระเหว
เปลี่ยนรถเล็กท้องถิ่นเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติไทรทอง จุดชมทุ่งกระเจียวอีกแห่ งหนึ่ง รวมถึงดอกกระเจียวสี ขาวก็มีให้ชม
เก็บภาพงามๆของ “ผาหาหด”ที่มีความสูงถึง 860ม. จากระดับนํ้าทะเล ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อชะง่อนผาแห่ งนี้ที่ทาํ ให้บุรุษเพศ
ถึงกับ . . กันเลยทีเดียว

17.00 น.
18.00 น.
วันทีส่ อง
06.00 น.
08.00 น.

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั จ.ชัยภูมิ
บริการอาหารคา่ (3) ณ ร้านอาหารจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
มอหินขาว สโตนเฮ้ นจ์ สยาม – วัดบ้ านไร่ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มอหินขาวประติมากรรมหิ นธรรมชาติที่ตระหง่านกลางขุนเขา สโตนเฮ้ นจ์ สยาม มอหินขาว Unseen In
Thailand ยลอัศจรรย์แท่งหิ น 5 ต้น บนเขาหิ นปูนที่อากาศเย็นสบาย เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนต์ตาํ นานพระนเรศวร
เชิญท่านนัง่ ชม กลุ่มหิ นโขลงช้าง ชมวิวผาสุ ดแผ่นดิน

12.00 น.
15.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดบ้านไร่
เที่ยวชม วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้ านไร่ ชม พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่ อคูณ ปริสุทโธ เทพเจ้าแห่ งมวลศิษยานุศิษย์ท้งั หลาย

17.00 น.
18.30 น.
20.00 น.

แวะช้อปปิ้ งของฝาก
บริการอาหารคา่ (6) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ ด้วยความปลอดภัยพร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริ การสําหรับคนไทย
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้ องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่ (ไม่มเี ตียง)
พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา (บาท)

4,500 .3,600 .700 .-

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่ายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร(6 มื้อ ) ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 76 ปี ข้ ึนไป ค่า
ประกัน อุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่าโทรศัพท์
เป็ นต้น
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการชาระเงิน
หากแจ้ งภายหลังการชาระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ ทกุ กรณี)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 1,000.- บาทพร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผูเ้ ดินทาง
2. กรุ ณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
สิ่งทีค่ วรนาไปด้ วย ยาประจําตัว,กล้องถ่ายรู ป,อุปกรณ์กนั แดด,ร่ มพับ, ชุดสุ ภาพสําหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่ สบาย
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน
โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง,
การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวัน
เดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด

