
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ  

วนัที่  14-15 กรกฎาคม  2561 
วันที่แรก กรุงเทพฯ – เทพสถิต อุทยานฯป่าหินงาม – ชัยภูมิ   
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัหนา้บริษทัหนุ่มสาวทวัร์ เจา้หนา้ที่หนุ่มสาวทวัร์ ใหก้ารตอ้นร้บและคอยอ านวยความสะดวก 
05.30 น.  ออกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศสู่ อ.เทพสถิตย์ พร้อมบริการอาหารว่าง(1) 
10.00 น. เดินทางถึง  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม น าท่านรับบตัรเขา้คิวข้ึนรถราง สู่จุดเดินเทา้ เขา้ชมความ มหัศจรรย์ของทุ่งดอก

กระเจียว (สีชมพูอมม่วง) ซ่ึงธรรมชาตินั้นสรรคส์ร้าง ชม หน้าผาสุดแผ่นดิน ววิเสียวอนัสุดสวย อิ่มเอมกบัการเดินป่า
สัมผสัชมความแปลกตาของหินรูปทรงต่างๆ ใหท้่านเพลิดเพลินตามจินตนาการของกลุ่มหินอนัเป็นที่มมาของช่ืออุทยาน
แห่งชาติป่าหินงาม  

 

เส้นทางสายดอกไม้งาม ... 

ดอกกระเจียว 2 สี ของดีเมอืงชัยภูม ิ
 

- ทุ่งดอกกระเจียวชมพู อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  

- ทุ่งดอกกระเจียวขาว อุทยานแห่งชาติไทรทอง 

- ผาห าหด วิวสวยอนัสุดเสียว 

- มอหินขาว สโตนเฮน้จ์สยาม  

- วดับา้นไร่ วิหารเทพวิทยาคม 



 
 
 

 

วันที่สอง มอหินขาว สโตนเฮ้นจ์สยาม – วัดบ้านไร่ – กรุงเทพฯ   
06.00 น. บริการอาหารเช้า(4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ มอหินขาวประติมากรรมหินธรรมชาติที่ตระหง่านกลางขนุเขา สโตนเฮน้จ์สยาม มอหินขาว Unseen In 

Thailand ยลอศัจรรยแ์ท่งหิน 5 ตน้ บนเขาหินปูนที่อากาศเยน็สบาย เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตต์  านานพระนเรศวร 
เชิญท่านนัง่ชม กลุ่มหินโขลงชา้ง ชมวิวผาสุดแผ่นดิน        

 
 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ณ.ร้านอาหาร  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดับา้นไร่ 
15.00 น. เที่ยวชม วิหารเทพวิทยาคม วดับา้นไร่ ชม พิพิธภณัฑห์ลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เทพเจา้แห่งมวลศิษยานุศิษยท์ั้งหลาย   

 
17.00 น. แวะชอ้ปป้ิงของฝาก 
18.30 น. บริการอาหารค า่ (6) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
 20.00 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ ดว้ยความปลอดภยัพร้อมความประทบัใจ 

 
 

 

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2)  ณ ร้านอาหาร  จากนั้นน าทุกท่านเดินทางต่อยงั อ.หนองบวัระเหว 

15.30 น. เปลี่ยนรถเลก็ทอ้งถิ่นเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง จุดชมทุ่งกระเจียวอีกแห่งหน่ึง รวมถึงดอกกระเจียวสีขาวกมี็ใหช้ม  
เกบ็ภาพงามๆของ “ผาห าหด”ที่มีความสูงถึง 860ม. จากระดบัน ้าทะเล ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือชะง่อนผาแห่งน้ีท่ีท  าใหบุ้รุษเพศ
ถึงกบั . . กนัเลยทีเดียว 

                   
 

17.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั จ.ชยัภูมิ 
18.00 น. บริการอาหารค า่(3) ณ ร้านอาหารจากนั้นเชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั   



 
 
 

 

อตัราค่าบริการส าหรับคนไทย  

อัตราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ   4,500 .- 
เด็กพักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)                                                                                                             3,600 .- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 700 .- 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ยานพาหนะเดินทาง ไป-กลบั 
 คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 คา่อาหาร(6 ม้ือ ) ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 คา่ใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่า
ประกนั    อุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศพัท ์ 
              เป็นตน้ 
  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเกบ็) 
  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน 
หากแจ้งภายหลังการช าระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี) 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 1,000.- บาทพร้อมส าเนาบตัรประชาชนส าหรับผูเ้ดินทาง 

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

ส่ิงที่ควรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,  ชุดสุภาพส าหรับเขา้วดั, รองเทา้ที่สวมใส่สบาย 
 

การยกเลิกและคนืค่าทัวร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 



 
 
 

 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน  8  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยน
โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, 
การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั
เดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 
 
 


