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บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จากัด
BEE HAPPY TRAVEL CO., LTD
ใบอนุญาตนาเที่ยวเลขที่ 11/06091

48/ 5-6 อาคาร Space 48 ชั้น 6 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร... 02-277-4429 แฟกซ์...02-277-4492 มือถือ 081-910-0921

Bee Happy Travel

...ภูมิใจเสนอทัวร์...
หลงรัก...ป่าหน้าฝน จ.ชัยภูมิ
ชมความงดงามของดอกไม้ปา่
“ทุ่งดอกกระเจียว” หรือ “บัวสวรรค์”
เที่ยวชมความสวยงาม...ตระการตา กับ 2 อุทยาน
ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
และ ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง
BEE HAPPY TRAVEL

TEL. 02-277-4429
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เดินทางวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561
วันแรก

ท่านละ 3,800 บาท

กรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - ผาสุดแผ่นดิน - ทุ่งดอกกระเจียว - วัดเขาประตูชุมพล

05.00น. คณะพร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) พบกับเจ้าหน้าที่

09.00 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บีแฮปปี้ทราเวล ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดเก็บสัมภาระ ขึน้ รถตูป้ รับอากาศ นาท่านออกเดินทางสู่
จังหวัดชัยภูมิ  บริการของว่างและน้าดื่ม (บนรถ) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม นาท่านนั่งรถท้องถิ่น เพื่อเข้าชมทุ่งดอกกระเจียว จุดแรกของ
การท่องเที่ยว คือ ผาสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นดิน 3 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ
ภาคเหนือ จุดเด่นคือ เป็นลักษณะของแผ่นหิน ที่ยื่นออกไปในอากาศ เมื่อท่านยืนอยู่บนหน้าผาจะมองเห็น
ทิวทัศน์เบื้องล่างได้กว้างไกล จากนั้น นาท่านเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชม ทุ่งดอกกระเจียว ซึ่ง
ถือเป็นไฮไลต์ของทริปนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับ ทุ่งบัวสวรรค์ หรือ ดอกกระเจียว ราชินีแห่งมวลไม้ดอก
ของขุนเขาป่าหินงาม ออกดอกชูช่อ สีชมพูอมม่วง ตัดกับพื้นสีเขียวขจีของหญ้าเพ็ก และโขดหินธรรมชาติ
จากนั้นนาท่านนั่งรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางสู่ ป่าหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะ
ของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปี สวยงามสมชื่อ ป่าหินงาม เช่น หินฟีฟ่าเวิลด์คัพ หินปราสาทโบราณ
หินถ้ามอง หินแม่ไก่ยักษ์ หินช้างเอราวัณ หินเรดาห์ หินโรโบคอป และมอหาตั้ง ท่านสามารถค้นหา
ความหมายของหินต่างๆ ได้ที่นี่
 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านเดินทางสู่ วัดเขาประตูชุมพล สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และน่าไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดชัยภูมิ นาท่านลอดซุ้มประตู เสริมมงคลชีวิต เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง และลานหินที่มี
โขดหินน้อยใหญ่มากมาย คงความเป็นธรรมชาติภายในวัดอยู่อย่างมาก จนได้เวลาสมควร
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก……………………………..
 บริการอาหารค่า หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สอง
เช้า

อุทยานแห่งชาติไทรทอง - ผาพ่อเมือง - ผาหาหด - ชมดอกกระเจียว - น้าตกไทรทอง - กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง จากนั้น นาท่านเปลี่ยนมานั่งรถท้องถิ่น จุดแรกของ
การท่องเที่ยว คือ ผาพ่อเมือง และ ผาหาหด เป็นแผ่นหิน ที่ยื่นออกไปติดหน้าผา สูงประมาณ 864 เมตร
จากระดับน้าทะเล ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ อ.ภักดีชุมพล ได้อย่างชัดเจน เมื่อท่านขึ้นไปยืน
จะรูส้ ึกหวาดเสียว น่ากลัวสมชื่อ จนได้เวลาสมควร จากนั้น เพื่อชมทุ่งดอกกระเจียว หรือ ดอกบัวสวรรค์
ซึ่งมีทั้งหมด 4 ทุ่ง ท่านสามารถ เลือกชมแค่บางทุ่ง ***แต่ละทุ่งอาจจะบานช้าหรือเร็วไม่พร้อมกัน***
นอกจากดอกกระเจียวสีม่วงอมชมพู ที่ออกดอกชูช่อเบ่งบาน อยู่หลายทุ่งแล้ว ที่นี่ยังมี ทุ่งดอกกระเจียวขาว
ให้ชมกันอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ สมควรแก่เวลา
เที่ยง
 บริการอาหารเที่ยง
บ่าย
นาท่านสู่ น้าตกไทรทอง สูงประมาณ 5 เมตร เป็นลานหินกว้าง ประมาณ 80 เมตร มีแอ่งน้าใหญ่
บริเวณหน้าน้าตกสามารถลงเล่นน้าได้ เรียกว่า “วังไทร” เหนือน้าตกขึ้นไป มีวังน้าขนาดใหญ่เรียกว่า
“วังเงือก” น้าไหลลงตามความคดเคี้ยว และความบาดชันของลานหิน ลงสู่น้าตกไทรทอง ยาวประมาณ
150 เมตร อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถ สมควรแก่เวลา จากนั้น เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ
21.00น. โดยประมาณ เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***
โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่างการ เดินทาง เพื่อความเหมาะสม
และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ ฯลฯ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบิน อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

19 - 20 กรกฏาคม 2561

3,800

1,300

21 - 22 กรกฏาคม 2561

3,800

1,300
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*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้ว
จึงวางเงินมัดจาค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ***
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 สาเนาบัตรประชาชนท่านที่เดินทาง
(อย่าลืม! นาบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน ติดตัวนาไปด้วย ณ วันเดินทาง)
อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ามัน และคนขับ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน (2 - 3 ท่าน / ห้อง)
3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (อายุ 75 ปีขึ้นไป ประกัน 50% ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในรายการ
6. มัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่บริการ
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีรับเอกสาร)
3. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
-โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่างการเดินทาง เพื่อความเหมาะสม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นหลัก
-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก ยานพาหนะ, ภัยธรรมชาติ, การเมือง, จราจลประท้วง,
คาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
-มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
-ราคาดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาท และค่าน้ามันที่ไม่
คงที่ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่า บริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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คุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มเวลา เที่ยวไปกับ บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net

Tel .02 – 2774429

Facebook : บีแฮปปี้ทราเวล บีแฮปปี้ทราเวล
ผึ้งดาว : มือถือ 081 – 9100921 (Line ID : kanlayadao)
ผึ้งติ๊ก : มือถือ 092 – 4269141 (Line ID : nutuktik_tour)
ผึ้งโอ : มือถือ 082– 7052673 (Line ID : mr.09999)
Line@ : @Bee Happy Travel
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