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AD05-13 : ทวัรทุ่์งดอกกระเจียว อช.ไทรทอง อช.ป่าหินงาม จ.ชยัภมิู  
2 วนั 1 คืน (VAN) 

 
 

แผนการเดินทาง 
 

 
 
05.00น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลกิดูแผนที)่ ออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP รุ่น

ใหม่  มุ่งหน้าสู่ ทุ่งดอกกระเจียว อทุยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชยัภมิู 
05.30น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

ทัง้ส้ิน 
07.30 น. อิสระอาหารเช้าแถว อ. ล าสนธิ (อาหารง่ายๆ ขา้วราดแกง ก๋วยเตีย๋ว ขา้วขาหมู ฯลฯ) 
09.30 น. ถงึ อช.ป่าหินงาม นัง่รถทอ้งถิน่เพื่อเขา้ชมทุ่งดอกกระเจยีว   
  จุดแรกของการทอ่งเทีย่วคอื จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดทีเ่ชือ่มต่อระหว่างภาคกลาง และภาคอสีาน 

จากนัน้น าทา่นเดนิตามแนวเสน้ทางการชม ทุ่งดอกกระเจียว สชีมพสูด หยอกเยา้กบัสายหมอกยาม
เชา้ ช่างเป็นภาพทีง่ามตาเหลอืเกนิถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกนัจนพอใจ 
จากนัน้น าทา่นนัง่รถต่อไปยงั ป่าหินงาม ชมหนิรูปร่างแปลกตาซึง่เกดิจากการกดัเซาะของลมมาเป็น
เวลานานนับลา้นปี สวยงามสมชือ่ ป่าหนิงาม เช่น หนิรูปถว้ยฟุตบอลโลก หนิตะปู หนิรูปเรดาห ์หนิรูป
ปราสาทโบราณ หนิรูปสตัวต์่างๆ ใหเ้วลาถ่ายรปูกนัจนพอใจ 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ วดัเขาประตูชุมพล ชมซุม้ประตูชุมพล และนมสัการพระประธาน 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อช.ป่าหินงาม - วดัเขาประตูชุมพล - อช.ไทรทอง - ถนนคนเดิน 
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น าท่านมุ่งหน้าสู่ อช.ไทรทอง เปลีย่นเป็นรถสองแถวทอ้งถิน่ ขึน้ไปชม ทุ่งดอกกระเจียว ซึง่มทีัง้หมด 
4 ทุ่ง อาจจะเลอืกชมแค่บางทุ่ง แต่กอ่นชมทุ่งดอกกระเจยีว จะผ่าน ผาห าหด ใหท้่านไดเ้สยีวสมชื่อ และ
ถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึดว้ยครบั 

17.00 น. เปลีย่นกลบัเป็นรถตูค้นัเดมิ มุ่งหน้าสู่ อ.เมือง ชยัภมิู น าท่าน Check in เขา้ทีพ่กั อสิระในการพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั 

18.30 น. บริการอาหารเยน็ (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร พาท่านไป Shopping ถนนคนเดนิ เมอืงชยัภูม ิ
จากนัน้นัง่รถกลบัทีพ่กั แยกยา้ยพกัผอ่นตามอธัยาศยั ... zzzzz 

 
 
 
 
เชา้ อรุณสวสัดิ ์บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั  
 น าท่านไปยงั มอหินขาว ชม สโตนเฮนจ ์ในแบบของไทย ซึง่อยู่ในเขต อช.ภแูลนคา 
10.30 น. แวะชม น ้าตกตาดโตน ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกนัพอสมควร 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร มุ่งหน้าสู ่ฟารม์โชคชยั ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝาก

จากปากชอ่ง และลองชมิอมืม!..มลิค ์ผลติภณัฑน์มสดชือ่ดงัของฟารม์โชคชยั  
จากนัน้น าทา่นไปยงั ไร่องุ่นสุพตัรา ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัผลองุ่นแบบใกลช้ดิ และเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
หลากหลายจากองุน่สด อาทเิชน่ ไวน์ พาย คกุกี้ น ้าองุ่นสดๆ 
สมควรแก่เวลา เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ 

20.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
สิน้สุดการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั

จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุต า่กว่า 3-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พกัเด่ียว 

04-05 กรกฎาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
05-06 กรกฎาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
11-12 กรกฎาคม 2563 4,900 4,700 800 
18-19 กรกฎาคม 2563 4,900 4,700 800 

วนัท่ีสอง มอหินขาว (อช.ภแูลนคา) - น ้าตกตาดโตน (อช.ตาดโตน) - ฟารม์โชคชยั - ไร่องุ่นสุพตัรา – 
กรงุเทพฯ 
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25-26 กรกฎาคม 2563 4,900 4,700 800 
01-02 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 800 
08-09 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 800 
15-16 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 800 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,900 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาทา่นละ  4,500 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 4,500 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาทา่นละ 3,900 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 800 

 

 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 

 

อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ พรอ้มน ้ามนัและคนขบัรถ 
• ค่าทีพ่กั 1 คนื  
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 4 มือ้ 
• ค่ารถทอ้งถิน่ เทีย่วชมทุ่งดอกกระเจยีว 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
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อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ หมวกกนัแดด 
▪ ครมีกนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 20 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี 
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3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 8 ท่าน 
3. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 6 ท่าน 
 

 


