
 

 

TM : ดอกกระเจยีวบาน-สโตนเฮนจเ์มอืงไทย จ.ชัยภมู ิ2วัน 1คนื (รถ)                                                                                               หนา้ 1 จาก 4                                                                                            

  Tour Code : TMCPMBS-00 
 

เทศกาลท่องเท่ียวดอกกระเจียวบาน 
ดอกกระเจียวบาน-สโตนเฮนจเ์มืองไทย จ.ชยัภมิู 2วนั 1คืน 

สมัผสั...ดินแดนแห่งสวรรค ์เท่ียวชมธรรมชาติ “หยบิหมอก หยอกดอกกระเจียว” 

เทศกาลท่องเท่ียวท ุ่งดอกกระเจียว ประจ าปี 2562 ระหว่างวนัท่ี 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ  
พัก โรงแรม สยามรเิวอร ์รสีอรท์ 1 คนื 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  

08-09,15-16,22-23,29-30  มถินุายน 2562     4,100.- 
06-07,13-14,20-21,28-29(วันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) กรกฏาคม 2562     4,100.- 
03-04,11-12(วันแม่),17-18,24-25 สงิหาคม ,31 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562     4,100.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-อ.เทพสถติย ์จ.ชยัภมู-ิอุทยานแห่งชาตป่ิาหนิงาม-บา้นเขวา้-ปรางคก์ู-่เจา้พ่อพระยาแล 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกบัสนามกฬีา 
กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่อ.เทพสถติย ์จ.ชยัภมู ิโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง เชญิทา่นพักผ่อน

ตามอสิระบนรถ  บรกิารอาหารกลอ่ง(1) กาโตวเ์ฮา้ส ์และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่างทาง 
09.30 น. น าทา่นเขา้สู ่อุทยานแห่งชาตป่ิาหนิงาม เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ของอุทยาน น าท่านเขา้สู ่จุดชมววิผาสดุ

แผ่นดนิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันข์องรอยตอ่ภาคกลางกบัภาคอสีาน กวา้งไกลสดุลูกตา จากนัน้น าท่านสู ่

ทุง่ดอกกระเจยีว ใหท้า่นไดเ้ดนิลดัเลาะไปตามทางเดนิ ชมทุ่งดอกกระเจียว หรือ(ดอกบัวสวรรค)์ สชีมพู
อมม่วง ทีบ่านสะพรั่งเต็มทุ่ง สลับกับหญา้เพ็ก ในชว่งฤดูฝน ทีร่อตอ้นรับนักท่องเทีย่วมาเยือน  น าท่าน

ชม ลานหนิงาม ชมหนิรูปร่างแปลกตา อาท ิหนิถว้ยฟีฟ่าเวลิด์คัพ หนิปราสาท หนิมอห าตัง้ หนิรูปสตัว์
ตา่งๆ และใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากบรเิวณหนา้อุทยาน 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(2) ทีร่า้นอาหาร  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่บา้นเขวา้ 

14.30 น. ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ผา้ไหมทีข่ ึน้ชือ่ ที ่อ.บา้นเขวา้ สนิคา้หัตถกรรมผา้ไหมทีม่ชีือ่เสยีงของชยัภมู ิ
16.00 น. น าทา่นชม ปรางคก์ู ่โบราณสถานคูเ่มอืงชยัภูม ิเป็นปราสาทแบบขอม ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งข ึน้เป็นอโรคยาศาล 

ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยพุทธศตวรรษที ่18 มปีรางคป์ระธานอยู่ตรงกลาง 1 องคแ์ละบรรณาลัยดา้นหนา้ 1 หลัง
สรา้งข ึน้จากศลิาแลง ใหท้า่นไดเ้ดนิชมโบราณสถาน จากนัน้น าทา่นสกัการะอนุสาวรยี ์พระยาภักดชีมุพล
(พระยาแล) เจา้เมืองคนแรกของชัยภูม ิและเป็นผูก้่อตัง้เมืองชัยภูม ิเพื่อความเป็นสริมิงคล อนุสาวรีย์

http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_baankwa.html
http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_baankwa.html
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สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2518 โดยชาวชยัภมูไิดร้่วมกนัสรา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แดเ่จา้เมอืงคนแรกของชยัภมู ิ
17.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูต่วัเมอืงชยัภมู ิเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม สยามรเิวอร ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

18.30 น. บรกิารอาหารค า่(3) ทีร่า้นอาหาร แลว้กลบัเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามค ่าคนืหรือป่ันจักรยานชมเมืองยามค ่า
คนืไดต้ามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก โรงแรม สยามรเิวอร ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่องของการเดนิทาง     
ชยัภมู-ิอุทยานภแูลนคา-มอหนิขาว-น ้าตกตาดโตน-วัดบา้นไร-่กรุงเทพฯ 
07.00 น. ตืน่รับอรุณวนัใหม่ บรกิารอาหารเชา้(4) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ 

08.00 น. น าทา่นสู ่อุทยานภแูลนคา ใหท้า่นไดช้มและถา่ยรูปกับ “มอหนิขาว” หรือ สโตนเฮนจเ์มืองไทย ชมแท่ง
เสาหนิขนาดใหญ่จ านวน 5 เสา ตัง้เรยีงรายกนัเป็นแถว มคีวามสงูประมาณ 12 เมตร จากนัน้ชมกลุ่มหนิที่

มรีูปร่างแปลกตา เรยีกว่า “หนิโขลงชา้ง” หนิทีม่หีนิรูปร่างคลา้ยโขลงชา้งจ านวนมาก และชมววิทวิทัศน์
บรเิวณ “เขาหัวนาค” ทีส่วยงาม 

11.00 น. น าทา่นเขา้สู ่อุทยานแห่งชาตนิ ้าตกตาดโตน ชมสายน ้าตกทีไ่หลจากล าน ้าประทาว ผ่านหนิลาดลงสูเ่บือ้ง

ลา่ง และมนี ้าไหลตลอดทัง้ปี และยังไดร้ับรางวัลสถานทีท่่องเทีย่วระดับประเทศในเรื่องของการจัดการ
อุทยาน 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(5) ทีร่า้นคา้สวัสดิก์ารน ้าตกตาดโตน 
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วัดบา้นไร่ น าทา่นชม วหิารเทพวทิยาคม วหิารธรรมทีย่ ิง่ใหญ่ จากปณธิานของหลวงพอ่

คูณ ปรสิุทโธ “กูจะท าใหช้าวบา้น เพื่อตอบแทนขา้วน ้าที่เขาใหกู้กนิทุกวัน” น าท่านชมความงดงาม
ตระการตาของวหิารเทพ ซึง่มทีัง้หมด 5 ชัน้ ชมประตมิากกรรมปูนปั้นทีส่วยงาม  อาท ิซุม้เจ็ดส ีมณีเจ็ด
แสง ชัน้บาดาล ซึง่มีความหมายและมีความเชือ่ตามคตขิองไทย ความรูเ้กี่ยวกับพระพุทธศาสนา และ
กราบนมัสการรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ชัน้บนสุดของวหิารเทพ เชญิท่านร่วมท าบุญในรูปแบบใหม่ที่ไม่

เหมอืนทีอ่ืน่ โดยการใชบ้ัตรสมารท์การด์ ในการท าบุญแทนเงนิสด 
16.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ เคก้บา้นสวน ใหท้่านเลือกซื้อของฝาก รับประทาน

อาหารค า่ตามอสิระ 
20.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ราคาทา่น
ละ (พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 
1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

08-09 มถินุายน 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

15-16 มถินุายน 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

22-23 มถินุายน 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

29-30 มถินุายน 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

06-07 กรกฏาคม 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

13-14 กรกฏาคม 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

20-21 กรกฏาคม 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

28-29 (วันเฉลมิพระชนมพรรษา  

ร.10) กรกฏาคม 2562 
4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

03-04 สงิหาคม 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

11-12(วันแม)่ สงิหาคม 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

17-18 สงิหาคม 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

24-25 สงิหาคม 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

31 สงิหาคม – 01 กันยายน 2562 4,100.- 4,100.- 4,100.- 3,800.- 700.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป,โทรศพัทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศพัท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,เสือ้กนัฝน 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพูสระผม,ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 5 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น และท าการช าระคา่มดัจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยันการ 

   จองทวัร ์จงึจะถอืว่าไดท้ าการจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ ทีน่ั่งจะไม่ถกูตดั 

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรบัทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

4.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอยา่งนอ้ย เนื่องจากบรษัิทฯตอ้งส ารอง 

   คา่ใชจ้่ายตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพ่ัก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า ทา่นยกเลกิ 

   ทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 

   ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น/รถบัสปรบัอากาศ ขัน้ต า่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น 

   ส าคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาต ิ และเหตกุารณ ์   

   อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 
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5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น 

   ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

*** ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เนื่องจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักในแต่ละทีต่่างกัน อาท ิเชน่ หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรือหอ้งพัก 3 ท่าน(เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากทา่นมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูส้งูอายุมีโรคประจ าตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเองดว้ย เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ ขอขอบพระคณุทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ ในการพาทา่นและ

ครอบครัวเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ และหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ทา่นจะไดร้บัความสะดวกสบายและประทบัใจกบัการ

บรกิารในครัง้นี ้

 


