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EZDEC_152
กรุงเทพฯ – อุทยานแห่ งชาติป่าหินงาม – วัดพระพุทธบาท สระบุรี – ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค – กรุงเทพฯ
. น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA)
0 .* น. ออกเดินทางจากกรุ งเทพมุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ พร้อมบริการอาหารว่ าง (*)
10.00 น. นําท่านเที0ยวชม อุทยานแห่ งชาติป่าหินงาม ชื0 นชมความงามทุ่งดอกกระเจียวป่ าหิ นงาม ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่ง
บัวสวรรค์ หรื อ ดอกกระเจียวราชิ นีแห่ งมวลไม้ออกดอกสี ชมพูอมม่วง ที0จะทยอยผลิบานเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม ถือเป็ นไฮไลต์ท่องเที0ยวช่วงฤดูฝน ด้วยความงดงามตระการตาของ ดอกสี ชมพู
อมม่วงขึ@นเต็มทัว0 ผืนป่ า

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(,) ณ ร้านในจังหวัดชัยภูมิ
13.30 น. จากนั@นนําท่านสู่ วัดพระพุทธบาทสระบุรี หรื อ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชั@นเอก
สร้ า งขึ@ นเมื0 อ ปี พ.ศ 6DEF ในรั ช สมัย สมเด็ จพระเจ้าทรงธรรม ปู ช นี ย สถานที0 สํา คัญคื อ "รอยพระพุ ทธบาทที0
ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุ วรรณบรรพต หรื อเขาสัจจพันธคีรีรอยพระพุทธบาทมีความกว้าง 6D นิ@ว ยาว
E นิ@ ว ลึก DD นิ@ ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็ น รอยพระพุทธบาทตามลักษณะ D K
ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชัว0 คราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้าง ต่อเติมกันอี ก
หลายสมัยและยังพบรอยจารึ กพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ที0กอ้ นหิ นขนาดใหญ่ สู งจากพื@น DE เซนติเมตร เมื0อครั@น
เสด็จ นมัสการรอยพระพุทธบาท นอกจากนี@ ในบริ เวณวัดยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติพระพุทธบาท ( วิหาร
หลวง ) ซึ0 งเป็ นเก็บรวบรวม ศิลปวัตถุ อันมีค่า อาทิ เครื0 องทรงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื0 องลายครามสังคโลก
เครื0 องทองสําริ ดโบราณ ศาสตราวุธ โบราณ รอยพระพุทธบาทจําลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่าพัดยศของพระ
สมัยต่างๆ และท่อ ประปาสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
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จากนั@นนําท่าน ช้อปปิ@ งเลือกซื@อของฝากที0ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค ซึ0งมีของฝากมากมายเพื0อฝากคนทางบ้าน
อาทิ กระหรี0 ฟัฟ คุ๊กกี@ธญ
ั ญาพืช นํ@าองุ่น สมุนไพร เสื@ อผ้า ฯลฯ
18.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับกรุ งเทพ
20.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ * – D ปี ราคาท่านละ
กรณีต ้อ งการเดิน ทางแบบคณะส่วนตัวโดยรถตู้(เหมาตู้)
** ค่ าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 50 บาท / วัน / ท่ าน **

ราคา

1,390.1,390.13,000.- / คัน

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี0ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการนี@รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าอาหาร(6มื@อ) ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที0ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที0บริ ษทั ฯ ที0คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ D,000, บาท(หากอายุเกิน
70 ปี ขึ@นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200, บาทตามเงื0อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไ@ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื0นๆ ที0นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื0 องดื0ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ดค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที0จ่าย 3%
** ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 50 บาท / วัน / ท่าน **
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เงืBอนไขการชําระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุ ณาชําระ เต็มจํานวน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผูเ้ ดินทาง
สิB งทีBควรนําไปด้ วย ยาประจําตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดสุ ภาพสําหรับเข้าวัด, รองเท้าที0สวมใส่
สบาย
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิaในการยึดมัดจําท่านละ 500 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า F วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย D % ของราคาค่าทัวร์ท@ งั หมด
3. เมื0อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ0 ง หรื อไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิa ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั@งสิ@ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั@งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 20 ท่านขึ@นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน ดังกล่าวทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิaในการเปลี0ยนแปลงราคาหรื อเลื0อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
2. รายการและราคาอาจเปลี0ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื0องจากสภาวะอากาศ และ การเมือง โดยทาง
บริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที0สุด
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ0งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั@งสิ@ น หากเกิดสิ0 งของสู ญหาย อันเนื0องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที0ยวเอง
5. หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื0อนวันเดินทาง หรื อ
ไม่สามารถคืนเงินได้
6. เมื0อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท@ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื0อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั@งหมด
หมายเหตุ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิaในการปรับเปลี0ยนรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั@งนี@ข@ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ขณะนั@น ความคับคัง0 การจราจร สภาพอากาศ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
---------------------------------------------------------------------
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ผังที0นง0ั ภายในรถบัส
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ผังที0นง0ั ภายในรถตู ้
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