ตระการตาลานผีเสื้ อ @แก่งกระจาน
เดินทางวันที่ 8-9 พ.ค. และ 12-13
มิ.ย. 64
โดยรถตู้ปรับอากาศ
กรุ งเทพฯ – อุทยานหิ นเขางู – พระราชวังบ้านปื น – เขาวัง – พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ –
นาตาชม คอฟฟี่
06.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน
น.
SHA)
06.30 ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุร ี บริ การอาหารว่าง(1) จากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
น.
08.00 นาท่านแวะชม อุทยานหิ นเขางู เป็ นอุทยานหิน สวนป่ า ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลเกาะพลับพลา อาเภอเมือง
น.
ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรปี ระมาณ 8 กิโลเมตร แต่เดิมเป็ นแหล่งระเบิดและย่อยหินทีส่ าคัญของ
ไทยตัง้ แต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็ นปูนทีม่ คี ุณภาพดี
วันแรก

11.00 นาท่านเทีย่ วชมพระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปื น ตัง้ อยูท่ ฝ่ี ั ง่ ตะวันตกของแม่น้ า
น.
เพชรบุร ี ณ บ้านปื น อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี เป็ นพระราชวังทีม่ คี วามงดงามสวยแปลกตาตามส
ไตส์ยโุ รปแบบไทยๆ สร้างสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5

12.00 บริ การอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
น.

บ่าย

นาท่านเทีย่ วชม เขาวัง หรือ อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครคีร ี เป็ นสถานทีส่ าคัญและเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุร ี เพราะเมือ่ เข้าสู่เมืองเพชรบุร ี สิง่ ทีจ่ ะได้เห็นโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล คือ
เขาวัง ซึง่ มีเจดียแ์ ละอาคารสีขาวสะอาด เขาวังเป็ นโบราณสถานตัง้ อยู่บนยอดเขาสูง 3 ลูก อายุกว่า
150 ปี สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 ภายในบางส่วนจัดตัง้ เป็ น
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีร ี จัดแสดงเครือ่ งราชูปโภคของรัชกาลที่ 4-5 รูปหล่อโลหะสาริด
และเครือ่ งกระเบือ้ งของจีน ญีป่ ่ นุ และยุโรป เป็ นต้น

จากนัน้ พาทุกท่านชมพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ (วัดข่อย) ศาสนสถานหรือเสนาสนะ ที่
สร้างขึน้ โดยผสมผสานศิลปะชัน้ สูงของสกุลช่างเมืองเพชร พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏินนั ้
ตัง้ อยูจ่ งั หวัดเพชรบุร ี อยูใ่ กล้กบั เขาวังทางด้านทิศตะวันออก ทีน่ ่นี นั ้ ตัวอาคารจะเป็ นทรงสีเ่ หลีย่ ม
จัตุรสั มีลกั ษณะคล้ายผ้ายันต์ทผ่ี นังอาคารเต็มไปด้วยอักขระพิเศษ และประติมากรรมปูนปั ้นผีมอื
สกุลช่างเมืองเพชรนัน้ สวยงามสมคาร่าลือ ภายในพระธาตุมพี ระประธาน 3 องค์ คือ พระพุทธ
เศรษฐีนวโกฏิ พระพุทธมิง่ มงคล และพระสิวลีมหาลาภร่มเย็น มีความเชื่อกันว่าหากผูใ้ ดมา
สักการะบูชา จะได้พบแต่ความสุขความเจริญ และสมหวังในหน้าทีก่ ารงาน

จากนัน้ พาทุกท่านแวะ นาตาชม คอฟฟี่ ร้านคาเฟ่ ช่อื ดังของเพชรบุร ี ตัง้ อยูท่ ่ามกลางทุ่งนากว้าง
ใหญ่ มีสะพานไม้ทอดยาว และมีกระท่อมริมนาข้าวให้ได้นงพั
ั ่ กผ่อน นอกจากมีววิ เป็ นนาข้าวเขียว
ขจีแล้ว ยังมีตน้ ตาลซึง่ เป็ นต้นไม้เอกลักษณ์ของเพชรบุรเี ป็ นฉากหลังมุมถ่ายภาพนกระยางสีขาวที่
สามารถพบเห็นทัวไปได้
่
ตามทุ่งนา กลายเป็ นเสน่หข์ องร้านกาแฟกลางทุ่งในแบบเพชรบุรสี ไตล์

17.00
น.
19.00
น.
วันที่ 2
06.00
น.
07.00
น.

พาทุกท่านเข้าสู่ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอาหรือเทียบเท่า

12.00
น.
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารบนสันเขือ่ นกระจาน

บริ การอาหารคา่ (3) ณ ร้านอาหาร
แคมป์ บ้านกร่าง – สะพานแขวนแก่งกระจาน – ตลาดน้าอัมพวา – กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้า(4) ณ ทีพ่ กั
นาทุกท่านเดินทางไปจุดชมผีเสือ้ แคมป์ บ้านกร่าง ท่านจะพบผีเสือ้ บินว่อนอยูร่ อบตัวเต็มไปหมด
ดังเมืองในเทพนิยาย ผีเสือ้ จะบินสยายปี กโชว์สสี นั เกิดความสวยงาม และเกาะกินโป่ งกินน้าหวาน
อยูแ่ ถวบริเวณลาธารมากกว่า 200 ชนิด บางครัง้ ก็อาจพบการอพยพของฝูงผีเสือ้ นับแสนตัวอย่าง
ไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้ยงั พบนก พืชพันธุ์ สัตว์ป่านานาชนิดและชมธรรมชาติระหว่างการเดินทาง

พาทุกท่านชม สะพานแขวนแก่งกระจาน ทอดยาวอยู่เหนือผิวน้าเขือ่ นแก่งกระจาน เชื่อมระหว่าง
เกาะเล็กๆในเขือ่ นฯ ตัวสะพานมีความยาวประมาณ 500 เมตร ทาจากไม้ ยึดด้วยเชือกสลิงและเสา
เหล็ก สะพานนี้เคยใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายภาพยนตร์ "สิง่ เล็กๆ ทีเ่ รียกว่ารัก" จากนัน้ พาท่านล่องเรือชม
ทัศนียภาพ บริเวณอ่างเก็บน้าเขือ่ นแก่งกระจาน

17.00 นาทุกท่านเลือกซือ้ ของฝากและทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดน้าอัมพวา เป็ นตลาดริม
น.
แม่น้ า ทีเ่ ปิ ดขายตัง้ แต่ช่วงบ่ายจนถึนดึก ชาวบ้านจะพายเรือนาสินค้ามาขายหลากหลายชนิด บ้างก็
วางขายริมสองฝั ง่ คลอง ทัง้ อาหารไทย อาหารทะเล ผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้ ของฝาก
ของทีร่ ะลึก ให้นกั ท่องเทีย่ วได้จบั จ่ายใช้สอยกันอย่างเพลิดเพลิน

21.00 เดินทางถึงกรุงเทพด้วยความประทับใจ
น.

****************************************
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ

4,500.-

เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มเี ตียงเสริม)

3,600.-

พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

1,500.-

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ
- ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของสถานที่เที่ยว หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ (ตามที่ระบุในโปรแกรม)
4. ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ
เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงิน
ท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่ องดื่ม – ค่าซักรี ด – ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 1,000 บาท
2. กรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
สิ่ งทีค่ วรนาไปด้ วย ยาประจําตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดว่ายนํ้า, ชุดเล่นนํ้า, กางเกงขาสั้น,
รองเท้าที่สวมใส่ สบาย
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดมัดจําท่านละ 1,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
5. กรุ๊ ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุดจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณี
ใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการ
เดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

