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ก ำหนดกำรเดินทำง : วนัที่ 1 – 2 / 8 – 9 / 15 – 16 / 22 – 23 ส.ค.63 

 (กำรนัตี 6 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – ชมอุทยำนแห่งชำติป่ำหินงำม – ชมอุทยำนแห่งชำติภูแลนคำ           

            ชมน ้ำตกตำดโตน – มอหินขำว “สโตนเฮนจ์ เมืองไทย” เสำหิน 5 ตน้ 

05:00 พร้อมกันที่จุดนัดหมายป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภาวดีโดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกแก่ท่าน  ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงทางเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน) 

05.30 ออกเดินทางสู่ จังหวัดชัยภูมิ น าท่านเดินทางโดยรถตู้  VIP บริกำรอำหำรเชำ้ Set Box (1)  เมื่อ

เดินทางถึง อุทยำนแห่งชำติป่ำหินงำม นั่งรถท้องถ่ินเพื่อเข้าชมจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ที่เชื่อมต่อ

ระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน จากนั้นน าท่านชม ทุ่งดอกกระเจียว ซ่ึงออกดอกเต็มทุ่งในช่วง

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ท่านจะได้เหน็ภาพอันงดงามของทุ่งดอกกระเจียวที่เบ่งบานสีชมพูเตม็

ทั้งทุ่ง อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

จจากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง ป่ำหินงำม ชม

หินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปี เกิดเป็นรูปร่างแปลกๆ 

เช่น หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ มากมาย 

อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย   
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เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (2) 

 

จากนั้นเดินทางไปยัง อุทยำนแห่งชำติภูแลน

คำ ชม “มอหินขำว” สโตนเฮนจ์เมืองไทย เสาหิน 5 ต้นที่มีต านานจากชาวบ้านว่าเหน็แสงสขีาวส่อง

ขึ้นมาบริเวณนี้   และชมกลุ่มหินรูปร่างต่างๆที่บริเวณดงหิน พร้อมชมทวิทศัน์ในมุมสงู จากนั้นเราจะ

แวะ น ้ ำตกตำดโตน เป็นน ้าตกขนาดกลางสวยงามมีแอ่งน ้าที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน ้าได้ 

ระหว่างทางยังมีต้นไม้พันปี (กระบากใหญ่)ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันด้วย จากนั้นกลับสู่ตัวเมืองชัยภมูิ น า

ท่าน Check in เข้าที่พัก จากนั้นน าท่านไปเดินเล่นที่ ถนนคนเดินชัยภูมิ อิสระให้ท่านช็อปป้ิงตาม

อัธยาศัย อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั  
 

 

วนัที่สอง   อุทยำนแห่งชำติไทรทอง – ชมผำห ำหด – ฟำรม์โชคชยั – เข่ือนป่ำสกัชลสิทธ์ิ  
 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ (3) เกบ็กระเป๋า เตรียมออกเดินทางเที่ยวต่อ  

ออกเดินทางไป อุทยำนแห่งชำติไทรทอง จากนั้นเดินทางด้วยรถท้องถ่ินสู่จุดชมวิว ผำห ำหด (มีการ

ให้บริการปีนหน้าผาไว้ให้ท่านได้ทดสอบความกล้าด้วย) เดินเท้าสู่ผาพ่อเมืองและทุ่งดอก

กระเจียว 5 ทุ่งใหญ่ มีทั้งสีขาวและสีชมพูอมม่วง ให้ท่านเก็บภาพกันอย่างจุใจ  จากนั้นเดินทาง

กลับไปยังตัวเมืองชัยภมูิ 
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เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (4)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  มุ่งหน้าสู่สระบุรี แวะ ฟำรม์โชคชยั ให้ท่านได้ซ้ือของฝากจากปากช่อง และลองชิมผลิตภัณฑน์มสด

ชื่อดังของฟาร์มโชคชัย และแวะชม เขื่อนป่ำสกัชลสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นเขื่อนดินกักเกบ็น า้ที่ยาวที่สดุใน 

ประเทศไทยตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันปัญหาน า้ท่วม 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทบัใจ   

--------------------------- 

** เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถือ

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

  



ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์   http://www.ไปเท่ียวด้วยกัน.com                           หน้า 5 จาก 7 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารท่ีระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

อตัรำค่ำบริกำร : สิงหำคม 2563 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พักเด่ียว

เพิ่ม 

วนัท่ี 01 – 02 สิงหาคม 63 
วนัท่ี 08 - 09 สิงหาคม 63 
วนัท่ี 15 - 16 สิงหาคม 63 
วนัท่ี 22 - 23 สิงหาคม 63 

3,490 3,490 3,490 1,500 

 

**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกคำ้** 

 

 

อตัรำนี้ รวม  

✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

✓ ค่าที่พัก 1 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ (4 มื้อ) และอาหารว่าง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

✓ ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
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เงื่อนไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 6 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงที่เกิดขึ้ น อาท ิค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ยึดเงินค่ำทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้  VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนกำรเดินทำง ตอ้งแจ้งล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 

กำรช ำระเงิน 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาทวัร ์

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมำยเหตุ 
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้ จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบรษิัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
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 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้ บริษัทฯด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่การคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

    

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 

 


