
 

  

 

�TH�47: ทวัร์ทุ่งดอกกระเจียว อช.ไทรทอง อช.ป่าหินงาน จ.ชัยภูม ิ
2 วนั 1 คืน (VAN) 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 
 
 

0.��น. จุดนดัพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที!) ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่  มุ่ง
หนา้สู่ ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 

�.5�น.  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี6 ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั6งสิ6น 
�6.5� น. อสิระอาหารเช้าแถว อ. ลาํสนธิ (อาหารง่ายๆ ขา้วราดแกง ก๋วยเตี:ยว ขา้วขาหมู ฯลฯ) 
�<.5� น. ถึง อช.ป่าหินงาม นั!งรถทอ้งถิ!นเพื!อเขา้ชมทุ่งดอกกระเจียว   
  จุดแรกของการท่องเที!ยวคือ จุดชมววิสุดแผ่นดนิ เป็นจุดที!เชื!อมต่อระหวา่งภาคกลาง และภาคอีสาน 
  จากนัDนนาํท่านเดินตามแนวเสน้ทางการชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพสูด หยอกเยา้กบัสายหมอกยามเชา้  
 ช่างเป็นภาพที!งามตาเหลือเกินถ่ายรูปเป็นที!ระลึกกนัจนพอใจ 
  จากนัDนนาํท่านนั!งรถต่อไปยงั ป่าหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตาซึ!งเกิดจากการกดัเซาะของลมมาเป็น 
  เวลานานนบัลา้นปี สวยงามสมชื!อ ป่าหินงาม เช่น หินรูปถว้ยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปเรดาห์ หินรูป 
 ปราสาทโบราณ หินรูปสตัวต่์างๆ ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัจนพอใจ 
LL.�� น. นาํท่านเดินทางสู่ วดัเขาประตูชุมพล ชมซุม้ประตูชุมพล และนมสัการพระประธาน 
เที!ยง   บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 
  นาํท่านมุ่งหนา้สู่ อช.ไทรทอง เปลี!ยนเป็นรถสองแถวทอ้งถิ!น ขึDนไปชม ทุ่งดอกกระเจียว ซึ!งมีทัDงหมด  
 4 ทุ่ง อาจจะเลือกชมแค่บางทุ่ง แต่ก่อนชมทุ่งดอกกระเจียว จะผา่น ผาหาํหด ใหท่้านไดเ้สียวสมชื!อ และ  ถ่ายรูป
ไวเ้ป็นที!ระลึกดว้ยครับ 
L6.�� น. เปลี!ยนกลบัเป็นรถตูค้นัเดิม มุ่งหนา้สู่ อ.เมือง ชัยภูมิ นาํท่าน Check in เขา้ที!พกั อิสระในการพกัผอ่น 
 ตามอธัยาศยั 
LU.5� น. บริการอาหารเยน็ (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร พาท่านไป Shopping ถนนคนเดิน เมืองชยัภูมิ   จากนัDน
นั!งรถกลบัที!พกั แยกยา้ยพกัผอ่นตามอธัยาศยั ... zzzzz 
  ที!พกั : โรงแรมเลศินิมิตร @ชัยภูมิ (หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั) 
 

 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - อช.ป่าหินงาม - วดัเขาประตูชุมพล - อช.ไทรทอง - ถนนคนเดิน  

วนัทีGสอง มอหินขาว )อช.ภูแลนคา (- นํ6าตกตาดโตน )อช.ตาดโตน (- ฟาร์มโชคชัย -  ไร่องุ่นสุพตัรา – กรุงเทพฯ  
 



 

  

 

 
 

เชา้ อรุณสวสัดิ[  บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของทีGพกั  
 นาํท่านไปยงั มอหินขาว ชม สโตนเฮนจ ์ในแบบของไทย ซึ!งอยูใ่นเขต อช.ภูแลนคา 
L�.5� น. แวะชม นํ6าตกตาดโตน ใหท่้านไดถ่้ายรูปกนัพอสมควร 

เที!ยง บริการอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร มุ่งหนา้สู่ ฟาร์มโชคชัย ใหท่้านไดซื้Dอของฝากจากปากช่อง 
และลองชิมอืมม!..มิลค ์ผลิตภณัฑน์มสดชื!อดงัของฟาร์มโชคชยั  
จากนัDนนาํท่านไปยงั ไร่องุ่นสุพตัรา ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัผลองุ่นแบบใกลชิ้ด และเลือกซืDอผลิตภณัฑห์ลากหลาย
จากองุ่นสด อาทิเช่น ไวน์ พาย คุกกีD  นํD าองุ่นสดๆ 
สมควรแก่เวลา เดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

`�.�� น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
สิDนสุดการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะถือ

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ M-NN ปี  

ราคาท่านละ 
พกัเดีGยว 

``-`5 มิถุนายน `e` 5,<�� 5,�� U�� 
`<-5� มิถุนายน `e` 5,<�� 5,�� U�� 
�e-�6 กรกฎาคม `e` 5,<�� 5,�� U�� 
L5-Lh กรกฎาคม `e` 5,<�� 5,�� U�� 
`�-`L กรกฎาคม `e` 5,<�� 5,�� U�� 
`6-`U กรกฎาคม `e` 

(`U วนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชมพรรษา ร.L�) 
h,`�� 5,<�� L,��� 

�5-�h สิงหาคม `e` 5,<�� 5,�� U�� 
L�-LL สิงหาคม `e` 5,<�� 5,�� U�� 
LL-L` สิงหาคม `e` 
(L` วนัแม่แห่งชาติ) 

h,`�� 5,<�� L,��� 

L6-LU สิงหาคม `e` 5,<�� 5,�� U�� 
 



 

  

 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ6นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั ` ท่าน ราคาท่านละ 5,<�� 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ ํ!ากวา่ h-LL ปี 5,�� 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ ` ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 5,�� 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ ` ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ `,<�� 

ผูใ้หญ่ พกัเดี!ยว ราคาท่านละ U�� 

 

 
เงืGอนไขการจอง มดัจําท่านละ �,��� บาท 

*** เมื!อชาํระค่ามดัจาํแลว้ถือวา่รับทราบเงื!อนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนที!เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 

อตัรานี6รวม 

• ค่ารถตูป้รับอากาศVIP พร้อมนํDามนัและคนขบันาํเที!ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าที!พกั ` คืน (หอ้งแอร์ ทีวี นํD าอุ่น พกัหอ้งละ `-5ท่าน) 

• ค่าอาหารที!ระบุในรายการ6มืDอ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที! 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ L,���,��� บาท / ค่ารักษาพยาบาล ��,��� บาททัDงนีD ขึDนอยูก่บัเงื!อนไขและ
ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต 

 
 

อตัรานี6ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที!ระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที!ของชาวต่างชาติที!เพิ!มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิGม S% และหักณทีGจ่าย U% (ในกรณขีอใบกาํกบัภาษี) 



 

  

 

 
สิGงทีGควรนําไป 

� หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
� รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดสน้ 
� ของใชส่้วนตวั 
� ยาประจาํตวั 
� กลอ้งถ่ายรูป 

 

เงืGอนไขการจองและสํารองทีGนัGง 

L. วางเงินมดัจาํภายใน hU ชม. หลงัการจองท่านละ `,��� บาทหรือ �% ของราคาเตม็ 
`. ชาํระส่วนที!เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย L� วนั 
5. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ L� วนัตอ้งชาํระเตม็จาํนวน L��% 
h. หากไม่ชาํระส่วนที!เหลือก่อนวนัเดินทาง 6 วนัถือวา่สละสิทธิ[ และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
 
 

เงืGอนไขการเดนิทาง 

L. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
`. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญัหากท่านไม่สามารถท่องเที!ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที!ที!
กาํหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ!งพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัDนคืนได ้
5. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ[ ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที!อาจเกิดขึDนดว้ยเหตุสุดวิสยัเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิกหรือ
ล่าชา้ของเที!ยวบินภยัที!อาจเกิดขึDนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆที!อาจเกิดขึDนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทัDงใน
และต่างประเทศและเหตุการณ์อื!นๆที!อยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
h. ในกรณีที!กองตรวจคนเขา้เมืองทัDงที!กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที!ระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธิ[ ที!จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัDงสิDน 
 
 

เงืGอนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

L. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัDงแต่ 5� วนัขึDนไปคืนเงินทัDงหมด 
`. ยกเลิกก่อนการเดินทาง L-`< วนัขอสงวนสิทธิ[ ยดึเงินมดัจาํในทุกกรณี 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง �6-Lh วนัคืนเงิน `�% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
h. ยกเลิกก่อนการเดินทาง �L-�e วนัขอสงวนสิทธิ[ ยดึเงินค่าทวัร์ทัDงหมดในทุกกรณี 



 

  

 

* การเลื!อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย L วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัDนจะไม่สามารถเลื!อนการเดินทางได ้
 
ขอสงวนสิทธิVในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีG 

L. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ!ากวา่ 5� ท่าน 
`. รถตู ้L� ที!นั!ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ!ากวา่ U ท่าน 
5. รถตู ้L5 ที!นั!ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ!ากวา่ L� ท่าน 
 


