เทศกาลชมผีเสื้อ @แก่งกระจาน
Code
EZDCW101

โดย รถตู้ปรับอากาศ
26 – 27 พฤษภาคม 2561

วันแรก กรุ งเทพ - เขาวัง – พระราชวังบ้ านปื น – ล่องแพยาง – ล่องเรือยนต์

26 พฤษภาคม 2561

06.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงาน คอยต้อนรับด้วยความยินดี
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี บริการอาหารว่ าง(1) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 น. นาท่านเที่ยวชม เขาวัง หรื อ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี เป็ นสถานที่สาคัญและเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี
เพราะเมื่อเข้าสู่เมืองเพชรบุรี สิ่ งที่จะได้เห็นโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล คือ เขาวัง ซึ่งมีเจดียแ์ ละอาคารสี ขาวสะอาด เขาวัง
เป็ นโบราณสถานตั้งอยูบ่ นยอดเขาสูง 3 ลูก อายุกว่า 150 ปี สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
4 ภายในบางส่วนจัดตั้งเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จัดแสดงเครื่ องราชูปโภคของรัชกาลที่ 4-5 รู ปหล่อ
โลหะสาริ ด และเครื่ องกระเบื้องของจีน ญี่ปุ่น และยุโรป เป็ นต้น ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่พระรามราช
นิเวศน์ หรื อ พระราชวังบ้ านปื น ตั้งอยูท่ ี่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเพชรบุรี ณ บ้านปื น อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เป็ นพระราชวังที่มีความงดงามสวยแปลกตาตามสไตส์ยโุ รปแบบไทยๆสร้างสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5

12.00 น. เดินทาง บ้านโอบฟ้ า รี สอร์ท แก่งกระจาน นาท่านเข้าสู่ที่พกั จากนั้นบริการอาหารกลางวัน(2)
13.00 น. นาท่านล่องแพยางตามแม่น้ าเพชรบุรีที่ท้ งั สนุกพร้อมบรรยากาศของ
วิถีชีวติ ชุมชน

16.00 น. ล่องเรื อยนต์ชมอ่างเก็บน้ าเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนดินแห่งแรกในไทยมีววิ สวยงามไม่แพ้ที่อื่นๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ
เขื่อน โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์กาลังตกดิน ทุกท่านเตรี ยมกล้องถ่ายรู ปไว้ให้ดีรับรองจะได้ภาพที่สวยงามแน่นอน

19.00 น. บริการอาหารคา่ (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เขาพะเนินทุ่ง – แคมป์ บ้ านกร่ าง – ตลาดนา้ อัมพวา – กรุงเทพ
27 พฤษภาคม 2561
04.30 น. ออกเดินทางโดยพาหนะท้องถิ่นสู่เขาพะเนินทุ่งจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามสามารถชมได้ตลอดทั้งปี ถึงแม้วา่ จะเป็ น
ฤดูร้อนก็ตาม เพราะหมอกดังกล่าวเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่คลายก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ ออกมาแล้วเกิดเป็ น
หมอกที่สวยงาม ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกสี ขาวปกคลุมทัว่ หุบเขา เมื่อทะเลหมอกสลายตัวไป แล้วจะมองเห็น
ผืนป่ าดงดิบเบื้องล่างเบียดตัวกันแน่นท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตา บางครั้งก็อาจพบนกเงือกบินอยู่
เหนือผืนป่ า

08.00 น. บริการอาหารเช้ า(แบบกล่อง)(4) จากนั้นเดินทางกลับสู่จุดชมผีเสื้ อแคมป์ บ้ านกร่ าง ที่น้ ีท่านจะพบผีเสื้ อบินว่อนอยู่
รอบตัวเต็มไปหมดดังเมืองในเทพนิยาย ผีเสื้ อจะบินสยายปี กโชว์สีสนั เกิดความสวยงามและเกาะกินโป่ งกินน้ าหวาน
อยูแ่ ถวบริ เวณลาธารมากกว่า 200 ชนิด บางครั้งก็อาจพบการอพยพของฝูงผีเสื้ อ นับแสนตัวอย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้
ยังพบนกและพืชพันธุ์สตั ว์ป่านานาชนิดอีกด้วย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ณ รี สอร์ท จากนั้นอาลาแก่งกระจานเดินทางสู่พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ (วัดข่อย)
13.00 น. นาท่านเดิ นทางถึงพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ (วัดข่อย) ศาสนสถานหรื อเสนาสนะ ที่สร้างขึ้นโดยผสมผสาน
ศิ ลปะชั้นสู งของสกุลช่ างเมืองเพชร พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐี นวโกฏิ น้ นั ตั้งอยู่จงั หวัดเพชรบุ รี อยูใ่ กล้กลับเขาวัง
ทางด้านทิ ศตะวันออก ที่ นี่น้ ัน ตัวอาคารจะเป็ นทรงสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส มี ลกั ษณะคล้ายผ้ายันต์ที่ผนังอาคารเต็มไปด้วย
อักขระพิเศษและประติมากรรมปูนปั้ นผีมือสกุลช่างเมืองเพชรนั้นสวยงามสมคาร่ าลือ ภายในพระธาตุมีพระประธาน 3
องค์ พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิดา้ นซ้ายพระพุทธมิ่งมงคล ตรงกลาง, พระสิ วลีมหาลาภร่ มเย็น ทางด้านขวา มีความเชื่ อ
กันว่าหากผูใ้ ดมาสักการะบูชา จะได้พบแต่ความเจริ ญสมหวังในหน้าที่การงาน

19.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

ราคา

4,900.4,900.800.-

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการนี้รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่าโทรศัพท์
เป็ นต้น

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 1,000 บาท
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่ งทีค่ วรนาไปด้ วยยาประจาตัว,กล้องถ่ายรู ป,อุปกรณ์กนั แดด,ร่ มพับ,ชุดว่ายน้ า,ชุดเล่นน้ า กางเกงขาสั้น รองเท้าที่สวมใส่สบาย
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. กรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด จะไม่ มกี ารคืนเงินมัดจาหรือ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีภยั ธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
---------------------------------------------------------------------

