วันที่พิมพ์ : 18-10-2019 15:52:23

DE042 : ทัวร์ภูสอยดาว ทริปภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ [พักเต็นท์] 4 วัน 2 คืน (Van)
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - พิษณุโลก

21.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

22.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2

อ.ชาติตระการ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - น้ำตกภูสอยดาว - เนินส่งญาติ - เนินปราบเซียน
- เนินป่าก่อ - เนินเสือโคร่ง - เนินมรณะ - ลานสนภูสอยดาว

05.00 น.

แวะซื้อเสบียงที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (1) พร้อมรับอาหารกลางวันสำหรับทานระหว่างทาง
แยกของที่จะแบกเองกับให้ลูกหาบ โดยนำสัมภาระที่จะให้ลูกหาบแบกใส่ถุงดำ ติดป้ายชื่อของแต่ละคน
(ไม่รวมค่าลูกหาบในการแบกสัมภาระส่วนตัว กก.ละ 30 บาท)
จากนั้นเตรียมตัวออกเดินเท้า ขึ้นภูสอยดาว เริ่มต้นด้วยการเดินเลาะไปตาม น้ำตกภูสอยดาว ช่วงนี้จะเป็นทางราบ
จนกว่าจะไปถึง เนินส่งญาติ ถือเป็นการวอร์มอัพ ก่อนที่จะเจอทางชัน สลับทางราบ เดินไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก
หิวเมื่อไหร่ก็แวะทานอาหารกลางวัน (2) กันตามใจชอบ
ระหว่างทางจะผ่านเนินมากมาย เช่น เนินปราบเซียน เนินป่าก่อ เนินเสือโคร่ง และเนินสุดท้าย คือ เนินมรณะ
ซึ่งส่วนใหญ่เราจะนั่งพักกันยาวๆ เพื่อรวบรวมพลัง ก่อนตะลุยเนินสุดท้ายขึ้นสันแป รวมระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละคน
เมื่อท่านผ่าน เนินมรณะ มาได้ ท่านก็จะตลึงกับทุ่ง ดอกหงอนนาค ที่บานเต็มลานสน
ท่ามกลางสายหมอกที่สวยงามเกินบรรยาย เรียกได้ว่าหายเหนื่อยเลยทีเดียว (หมอกจะไหลมาเป็นสายๆ หลังเวลาฝนตก
เป็นเวลาที่สวยงามมากๆ)

15.00 น.

ได้เวลาตั้งแค้มป์บน ลานสน ซึ่งเราจะส่งม้าเร็วขึ้นไปเตรียมการก่อนแล้ว แต่เต็นท์และสัมภาระ
อาจจะต้องรอลูกหาบขึ้นมาก่อน
นั่งพักหายเหนื่อย ก็อิสระในการเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ และลานสนบริเวณใกล้ๆ แค้มป์ หากฟ้าเปิด
จะสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูสอยดาว ที่ความสูง 2,102 เมตร ซึ่งเป็นเขตของประเทศลาว
จากนั้นก็พักผ่อนกันได้ตามอัธยาศัย ใครจะมาโชว์ฝีมือ ช่วยสต๊าฟทำกับข้าวก็ได้นะครับ แบบว่าไปกันแบบมิตรภาพ
เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (3)
หลังอาหารเชิญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักเต็นท์ มีที่รองนอน พร้อมฟลายชีท 2 ชั้นกันฝน)

วันที่ 3

วิวยามเช้าลานสน + ทุ่งดอกหงอนนาค - น้ำตกสายทิพย์ - ทุ่งดอกหงอนนาค - ลานสน - หลักเขตแดนไทยลาว

06.00 น.

ตื่นแต่เช้ามาชม วิวยามเช้าลานสน + ทุ่งดอกหงอนนาค ด้านหน้าแค้มป์ พร้อมกาแฟถ้วยโปรด ...

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (4)
เตรียมพร้อมสำหรับการเดินเที่ยวน้ำตกในครึ่งวันเช้า

09.30 น.

เดินทางไป น้ำตกสายทิพย์ เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดบนลานสน อช.ภูสอยดาว มีประมาณ 5 ชั้น โดยเดินลงไปจากชั้น 1 ถึงชั้น
5 แล้ววนกลับทางลานสน
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12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (5)

14.00 น.

ออกเดินเที่ยวชม ทุ่งดอกหงอนนาค และ ลานสน โดยจะพาไปชม หลักเขตแดนไทยลาว โดยเดินเป็นวงรอบใหญ่
จุใจกับทุ่งดอกหงอนนาค พร้อมขึ้นจุดชมวิว มองได้รอบทิศทาง แล้วเดินวนกลับมาที่แค้มป์ (เดินเป็นวงกลม)
ตอนเย็นใครยังมีแรงเหลือ จะไปชมพระอาทิตย์ตกก็ได้ครับ

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (6)

วันที่ 4

ลานสนภูสอยดาว - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - พิษณุโลก - กรุงเทพฯ

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า ชมสายหมอกกันก่อนอำลาภูสอยดาว พร้อมกาแฟถ้วยโปรดเช่นเดิม
จากนั้นเตรียมตัวเก็บสัมภาระ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (7)

เที่ยง

เดินทางถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูสอยดาว
รับประทานอาหารกลางวัน (8) เป็นอาหารประเภทส้มตำ ไก่ย่าง ต้องรอให้ครบชุดแล้วทานพร้อมกัน ชุดหนึ่งก็ 6-7 ท่าน
หากท่านลงมาเร็ว ก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน หากลงมาช้าก็ต้องทานข้าวก่อน แล้วค่อยอาบน้ำ (เห็นใจคนที่รอทานข้าว
คงหิวกันน่ะครับ)

14.00 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร แวะรับประทานอาหารเย็น (9) ที่พิษณุโลก

24.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
• ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์ ที่รองนอน กราวด์ชีท ฟลายชีท 2 ชั้น)
• ค่าอาหาร 9 มื้อ
• ค่าลูกหาบส่วนกลาง
• ค่าเสื้อกันฝนแบบลำลอง
• ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นำทาง
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
• ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าลูกหาบในการแบกสัมภาระส่วนตัว กก.ละ 30 บาท (แยกกันชั่งระหว่างขาขึ้นกับขาลง)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
การจองและสำรองที่นั่ง
• วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
• โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร
และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
การยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
การเลื่อนการเดินทาง
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• ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
• รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
• รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
• รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
ลักษณะทริป
• ECO Tour - Camping ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ ลานสนและสายหมอก (สายฝนด้วยในบางครั้ง) เหมาะสำหรับทุกท่านที่รักธรรมชาติ
มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะลุย ไม่แนะนำสำหรับท่านที่เป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่า รวมถึงโรคหัวใจด้วยนะครับ
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
• ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
• รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
• ถุงนอน (ถือเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรมีไปเอง แต่ถ้าไม่มีจะจัดหาให้)
• หมวก, ร่มกันฝน (สำหรับถ่ายรูป)
• รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
• เสื้อกันหนาว ขนาดบางๆ (กลางคืนประมาณ 15-18 องศา)
• ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า กลางคืนเดินไปห้องน้ำจะมืดมาก)
• ของใช้ส่วนตัว
• ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา สเปรย์กันทากและแมลง
• กล้องถ่ายรูป
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปภูสอยดาว
• บนภูสอยดาว ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีร้านค้า ไม่มีร้านอาหาร
• ห้องน้ำ เป็นแบบมิดชิด แต่ต้องตักน้ำจากลำธาร ขึ้นมาใช้เอง ทั้งอาบและขับถ่าย
• น้ำดื่ม เป็นน้ำฝน ผ่านเครื่องกรอง สะอาดปลอดภัย (ใครดื่มน้ำฝนไม่ได้ ต้องเตรียมน้ำไปเองให้พอทั้ง 3 วัน)
• น้ำใช้ เป็นน้ำในลำธาร สีอาจจะไม่ใสมากนัก แต่ก็สะอาดปลอดภัย
• สัญญาณโทรศัพท์มือถือ มีเฉพาะบางจุดเท่านั้น (GSM, DTAC)
• ภูสอยดาว มีโอกาสเจอฝนถึง 70% ต้องเตรียมใจไปเปียก บางทีเจอฝนทั้งวันทั้งคืน
• การเดินป่า ขึ้นเขา ควรมีร่างกายที่แข็งแรง ควรออกกำลังกายต่อเนื่อง ประมาณ 1 เดือนก่อนเดินทาง
• ทางไปน้ำตก อาจจะมีทากบ้าง แต่ไม่เยอะมาก
• ภูสอยดาว มีแมลงชนิดหนึ่ง ชื่อว่า "คุ่น" มีเยอะมาก บางท่านอาจจะแพ้ได้
• การท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่ควรคาดหวังมากนัก เพราะเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้
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