
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 18552 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง : มิถนุายน-กรกฎาคม 2563 
วนัท่ีหน่ึง 

กรงุเทพฯ-พระธาตชุยัภมูิ-น ้าตกตาดโตน-ชวนชม คาเฟ่-ปรางคก์ ู่ชยัภมู-ิถนนคนเดิน  

05.00 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดนิแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย 

รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู่ จ.ชยัภมู ิ

05.30 น. ออกเดินทางพรอ้มมัคคเุทศกอ์ารมณดี์ ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม (มื้อท่ี 1) 

 11.00 น. เดินทางถึง พระมหาธาตรุชัมงคลเจดียส์ิริชยัภมูิ หรือ พระธาตชุยัภมูิ พาท่านไปสักการะบชูา

เพื่อความเป็นสิรมิงคลแก่ท่านท้ังหลาย ภายในพระธาตปุระดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุดา้นในมี

จิตรกรรมฝาผนงั และการประดับประดาบษุบกท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตท่ีุงดงามมาก 

บริเวณผนงัท้ังสี่ดา้นมพีระพทุธรปูขนาดเล็กรอบผนงั บริเวณรอบพระเจดียม์ีวิหารราย ท่ี

ประดิษฐานพระพทุธรปูศิลปะหลากหลายสมัย ท้ังเชียงแสน อู่ทอง สโุขทัย ลา้นชา้ง มีทางเดินออก

ไปสู่ลานระเบียงซึ่งเป็นจดุชมววิ มีพระพทุธรปูสีขาวปางประธานพร ประดิษฐานอยู่ตรงกลางระเบียง

สวยงามโดดเด่น เป็นจดุใหช้มววิทิวทัศนท่ี์สวยงามและเขียวขจีของจังหวัดชยัภมูิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี 2) 

บ่าย จากนัน้พาท่าน น ้าตกตาดโตน เดิมเป็นวนอทุยานน า้ตกตาดโตน ปัจจบุันไดรั้บการจัดตัง้เป็น

อทุยานแห่งชาติน า้ตกตาดโตน น า้ตกแห่งน้ีอดุมไปดว้ยป่าเต็งรัง น า้ตกแห่งน้ีจะสวยงามท่ีสดุในช่วง

มิถนุายน-กันยายนของทกุปี  

14.00 น. พาท่าพักผ่อน ชวนชม คาเฟ่ คาเฟ่ร่มร่ืนกลางสวน ท่ามกลางบรรยากาศริมน า้ ใจกลางเมือง

ชยัภมูิ มพีื้นท่ีกวา้งขวาง ท่ีนัง่หลายโซนท้ังโตะ๊นัง่ญ่ีปุ่นมีแปลตาขา่ยริมน า้ ท่ีนัง่หอ้ยขาริมน า้ และ

แบบหอ้งแอร ์พรอ้มบริการท้ังเครื่องด่ืมแบบต่างๆ ท้ังอาหารจานเดียว อาหารทานเล่น และของ

หวาน ขนมเบอเกอร่ี เป็นคาเฟ่ชยัภมู ิท่ีมาแลว้รับรองวา่จะฟินไปกับบรรยากาศ และอิ่มอร่อยไปกับ

เมนอูาหารท้ังคาวหวานหลากเมนใูหเ้ลือกสรร 

15.30 น. พาท่านเดินทางต่อไปยัง ปรางคก์ ู่ชยัภมูิ โบราณสถานคู่เมืองชยัภมูิ ท่ีนบัว่ามีความสมบรูณม์าก

ท่ีสดุของจังหวัดชยัภมูิ เป็นศิลปะแบบขอม เพราะเชื่อกนัว่าจังหวัดชยัภมูิ เป็นทางผ่านของขอมมา

ก่อน และปัจจบุันยังคงปรากฏหลกัฐานทางประวัติศาสตรเ์ป็นปรางคศ์ิลาอีกหลายแห่ง 

16.30 น. น าท่านกลับสู่ท่ีพัก โรงแรมพอคเกจ พารค์ หรือเทียบเท่า ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี 3) 

หลังอาหารพาท่านเดินเล่น ถนนคนเดนิ Night Bazaar ถนนคนเดินท่ีเปิดใหบ้ริการทกุเย็น ใหท่้านได้

เดินเลือกซื้อสินคา้ และอาหารต่างๆ มากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก 

 

วนัท่ีสอง 

อทุยานแห่งชาติป่าหินงาม-ลานหินงาม-วดัเขาประตชูมุพล-ตน้แฝก คาเฟ่-กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 4) 

06.30 น. เดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติป่าหินงาม สมัผสักบัท ุ่งบวัสวรรคห์รือ ดอกกระเจียว ออกดอกสี

ชมพอูมมว่ง ท่ีจะทยอยผลบิานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือน มิ.ย.–ส.ค. ท่ีขึ้นเต็มทัว่ผืน

ป่า ทุ่งดอกกระเจียว ถือเป็นไฮไลตท่์องเท่ียวช่วงฤดฝูน  ดอกสีชมพอูมมว่งข้ึนทัว่ผืนป่า ตดักับพื้นสี

เขียวขจีของหญา้และโขดหินธรรมชาติ อีกท้ังรปูลักษณส์วยงาม  ห่างจากทุ่งดอกกระเจียวประมาณ 

300 เมตร เป็นจดุสงูสดุของ ชม ลานหินงาม ประติมากรรมธรรมชาติท่ีน่าอัศจรรย ์ประกอบไป



 

 

 

 

 

 

 

ดว้ยกอ้นหินขนาดใหญ่ท่ีมีรปูทรงแปลกตา ตัง้อยู่กระจัดกระจายทัว่พื้นท่ีกว่า 10 ไร่ แซมดว้ยพันธุ์

ไมแ้ปลกตาซึ่งเป็นพืชหายาก เช่น ไลเคนส ์ขา้วตอกฤาษี และเฟิรน์หลากหลายชนิด หินทรายเหล่าน้ี

เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของลมและน า้เป็นเวลานบัลา้นปี จนท าใหเ้กิดเป็นประติมากรรมโขดหินรปูทรง

ต่างๆ ท่ีสวยงามและน่าอัศจรรยใ์จ เช่น หินฟีฟ่าเวิลดค์ัพ หินแม่ไก่ยักษ ์หินถ า้มอง มอห าตัง้ จาน

เรดา้ห ์หินชา้งเอราวัณ และอีกมากมายตามแต่จินตนาการของผูพ้บเห็น 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัเขาประตชูมุพล พาทกุท่านไปสักการะบชูา และลอดซุม้ประตชูมุพล เพื่อความเ

  ป็นสิริมงคลแก่ตวัท่าน และชื่นชมความงามและความเงยีบสงบของวัดแห่งน้ี ต่อจากนัน้พาท่าน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี 5) 

บ่าย พาท่านเท่ียวชมวัดท่ีสวยงามอกีแห่งของจังหวัดชยัภมู ิวดัป่าเทพอินทรประดิษฐ ์วัดท่ีสรา้งจาก

ความศรัทธาของพทุธศาสนิกชนมพีระอโุบสถสีทองอร่ามท้ังหลัง มีท้ังเจดียท์องและองคพ์ญานาค

ราชสีทองประดิษฐานลอ้มรอบพระอโุบสถ ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบ  

14.30 น. จากนัน้พาท่านพักผ่อน ตน้แฝก คาเฟ่ รา้นกาแฟสีเขียวสดุร่มร่ืน ตัง้อยู่ในเสน้ทางเดียวกับทุ่งดอก

กระเจียวป่าหินงามห่างกันเพียงแค่ 4 กิโลเมตร ภายในรา้นกวา้งขวาง บรรยากาศคลา้ยกับรีสอรท์ 

มีตน้ไม ้ดอกหญา้พร้ิวไหว ร่มรื่นสบายตา เป็นรา้นท่ีไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากในหลวง ร.9  จึงชื่อ 

ตน้แฝก การตกแต่งภายในรา้นมีเร่ืองราวและความทรงจ าเกี่ยวกับในหลวง ร.9 ท้ังหมด เหมือนเป็น

พิพธิภัณฑข์นาดย่อม ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

20.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคัญ 

 

วนัเดินทาง 
ราคาผ ูใ้หญ่

ท่านละ 
พกัเด่ียว 

06-07 มถินุายน 2563 4,890.- 1,000.- 

13-14 มถินุายน 2563 4,890.- 1,000.- 

20-21 มถินุายน 2563 4,890.- 1,000.- 

27-28 มถินุายน 2563 4,890.- 1,000.- 

04-05 กรกฎาคม 2563 

(วันอาสาฬหบชูา) 
5,190.- 1,000.- 

05-06 กรกฎาคม 2563 

(วันหยดุชดเชย อาสาฬหบชูา) 
5,190.- 1,000.- 

11-12 กรกฎาคม 2563 4,890.- 1,000.- 

18-19 กรกฎาคม 2563 4,890.- 1,000.- 

25-26 กรกฎาคม 2563 4,890.- 1,000.- 

01-02 สิงหาคม 2563 4,890.- 1,000.- 

08-09 สิงหาคม 2563 4,890.- 1,000.- 

15-16 สิงหาคม 2563 4,890.- 1,000.- 

22-23 สิงหาคม 2563 4,890.- 1,000.- 

29-30 สิงหาคม 2563 4,890.- 1,000.- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั 

อัตราน้ีรวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มันและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

✓ ท่ีพัก 1 คืน พักหอ้งละ 2-3 ท่าน  

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ  

✓ น า้ด่ืม ขนม ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

✓ มัคคเุทศก ์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกันอบุัติเหตวุงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตราน้ีไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่ามินิบารภ์ายในหอ้งพกั, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ู่กบัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. วางเงนิมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงนิมัดจ าคืนได ้

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงนิตามท่ีไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมค่นืเงนิมัดจ าในทกุกรณ ี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิค่าทัวรท้ั์งหมดในทกุกรณ ี

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

แผนผงัท่ีนัง่ รถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


