
 

UNSEEN ชยัภมู-ิขอนแกน่ 3วนั 2คนื 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนกรกฎำคม – สงิหำคม 2562 

ขำไปโดยรถตูป้รบัอำกำศ –ขำกลบัโดยไทยแอรเ์อเชยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ทุง่ดอกกระเจยีวชมพู  - อุทยำนแหง่ชำตป่ิำหนิงำม 

ทุง่ดอกกระเจยีวขำว – อุทยำนแหง่ชำตไิทรทอง 

ผำห ำหด ววิอนัสุดสวย มอหนิขำว สโตนเฮน้จ ์สยำม B & P Coffee ปลูกเอง ชงเอง 

ฟอสซลิ ชิน้แรกของไทย จดุชมววิแหง่ใหม ่หนิชำ้งส ี

 

 



 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ – เทพสถติ อุทยำนฯ ป่ำหนิงำม – อุทยำนแหง่ชำตไิทรทอง – ชยัภูม ิ

  (วนัแหง่ดอกไม)้ 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันหนา้จดุนัดพบ  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศสู ่อ.เทพสถติย ์พรอ้มบรกิำรอำหำรวำ่ง(1) 

10.00 น. เดนิทางถงึ  อุทยำนแห่งชำตป่ิำหนิงำม น าท่านรับบัตรเขา้ควิขึน้รถราง สู่จุดเดนิเทา้ เขา้ชม

ความ มหัศจรรยข์องทุง่ดอกกระเจยีว (สชีมพูอมม่วง) ซึง่ธรรมชาตนัิน้สรรคส์รา้ง ชม หนา้ผาสดุ

แผน่ดนิ ววิเสยีวอันสดุสวย อิม่เอมกับการเดนิป่าสัมผัสชมความแปลกตาของหนิรูปทรงต่างๆ ให ้

ทา่นเพลดิเพลนิตามจนิตนาการของกลุ่มหนิอันเป็นทีม่าของชือ่อทุยานแหง่ชาตป่ิาหนิงาม  

12.00 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั(2)  ณ รา้นอาหาร  

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางตอ่ยัง อ.หนองบัวระเหว 

14.30 น. เปลีย่นรถเล็กทอ้งถิน่เขา้สู ่อุทยำนแหง่ชำตไิทรทอง จดุชมทุง่กระเจยีวอกีแหง่หนึง่ รวมถงึดอก

กระเจยีวสขีาวก็มใีหช้ม  เก็บภาพงามๆของ “ผาห าหด”ทีม่คีวามสงูถงึ 860ม. จากระดับน ้าทะเล 

ซึง่เป็นทีม่าของชือ่ชะง่อนผาแหง่นี้ทีท่ าใหบ้รุษุเพศถงึกับ . . กันเลยทเีดยีว 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก จ.ชยัภมู ิ

18.00 น. บรกิำรอำหำรค ำ่(3) ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย                    

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง มอหนิขำว - B&P Coffee – ศนูยศ์กึษำวจิยัไดโนเสำรภ์ูเวยีง – วดัผำเกิง้ – วดัทุง่เศรษฐ ี

(วนั Unseen Thailand) 

06.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้(4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. ออกเดนิทางสู่ มอหนิขำว กลุ่มเสาหนิทรายสขีาวขนาดใหญ่ ตัง้อยู่อย่างโดดเด่นบนลานหญา้

กวา้งบรเิวณเนนิเขา ภายในอทุยานแหง่ชาตภิแูลนคากลุม่หนิทรายสขีาวเหล่านี้เกดิจากการสะสม

ของตะกอนทรายแป้งและดนิเหนียวจากทางน ้า เมือ่มคีวามเปลีย่นแปลงของแผ่นเปลอืกโลกเมือ่ 

65 ลา้นปีก่อน ท าใหม้ีการแตกหัก ผุพัง และการกัดเซาะ จนกลายเป็นเสาหนิสูงใหญ่ 5 เสา 

รูปทรงประหลาดบนเนินเขา คลา้ย “สโตนเฮนจ”์ ในประเทศอังกฤษ อย่างทีป่รากฏใหเ้ห็นใน

ปัจจบุัน  



 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ 

10.30 น. ระหวา่งทางแวะ B&P Coffee รา้นกาแฟทีม่คีอนเซปตว์า่ “ปลกูเอง ชงเอง” เพราะกาแฟทีเ่อามา

ชงนั้น มาจากสวนดา้นหลังรา้น โดยน าเมล็ดกาแฟสายพันธุอ์าราบกิาจากโครงการหลวงทาง

ภาคเหนือ มาเพาะปลกูแบบผสมผสานกับพชืชนดิอืน่ อาท ิเชน่ ประดู่ สัก และปลูกใตร้่มไมใ้หญ่

ซึง่เป็นวธิทีีช่ว่ยอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มไปดว้ย กาแฟ B&P จงึเป็นไร่กาแฟแห่งแรกและแห่งเดยีว

เทา่นัน้ทีร่ายลอ้มไปดว้ยแมกไมน้านาพันธุอ์ันทรงคณุคา่  

12.30 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั(5) ณ.รา้นอาหาร  อ าเภอภเูวยีง 

13.30 น. จากนัน้เดนิทางสู ่ ศนูยศ์กึษำวจิยัและพพิธิภณัฑไ์ดโนเสำรภ์ูเวยีง สถานทีเ่ก็บรักษาและวจัิย

ซากฟอสซลิไดโนเสาร ์ไฮไลทค์อื ฟอสซลิชิน้แรกของประเทศไทย ทีค่น้พบบรเิวณหว้ยประตูตี

หมา จากการศกึษาดาดวา่จะเป็นกระดกูตน้ขาของไดโนเสารจ์ าพวกกนิพชื จงึท าใหเ้กดิการเริม่ตน้

การส ารวจไดโนเสาร์ที่ภูเวียงอย่างจรงิจังในปี 2524  และไดค้น้พบชิน้ส่วนต่างๆเพิม่ขึน้อย่าง

มากมาย  เชน่ กระดกูไดโนเสารช์นิดกนิพชืขนาดใหญ่ ฟันจระเข ้กระดองเต่า ฟันและเกล็ดปลา

โบราณ จนตัง้ศูนย์ศกึษาวจัิยฯ นี้ขึน้มาเพือ่ใหป้ระชาชนทีส่นใจเขา้มาศกึษาความรูแ้ละชมซาก

ฟอสซลิทีร่วบรวมไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. น าท่านชม วดัผำเกิง้  วัดทีต่ัง้อยู่บนเทอืกเขาภเูวยีงอันแสนสงบห่างไกลจากความวุ่นวายจาก

โลกภายนอกพอสมควรเหมาะแกก่ารปฏบิัตธิรรม วัดแหง่นี้ในอดตีผูค้นรูจั้กในนามของวัดทีม่ศีาลา

ไมห้ลังใหญ่และมีพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมอ้งค์ใหญ่ที่สุดใหป้ระเทศประดษิฐานอยู่ จวบ

ตอ่มาทุกวันนี้ทีวั่ดไดส้รา้งพระพุทธรูปองคใ์หญ่มากพระนามว่า พระพุทธสัมฤทธิพ์ร ประดษิฐาน

บนฐานสงูใหญภ่ายในฐานพระพทุธรปูเป็นศาลาเขา้ไปดา้นในไดแ้ละเดนิขึน้ชัน้บนไดอ้กีหลายชัน้ 

แตล่ะชัน้งดงามตา่งกันไป ประดษิฐานพระพทุธรปูเนื้อคลา้ยหนิหยกเขยีวเขม้องคใ์หญแ่ละมคีวาม

งดงามมาก ใครทีไ่ดเ้ห็นจะเหมอืนโดนมนตส์ะกดเลยทเีดยีว สิง่หนึง่ทีท่ าใหวั้ดถ ้าผาเกิง้เป็นทีรู่จั้ก

อยา่งรวดเร็วก็คอืพญานาคทีส่รา้งเอาไวด้า้นหนา้องคพ์ระสมัฤทธิพ์ร เป็นพญานาคขนาดใหญ่มาก 

3 ตนดว้ยกัน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. เดนิทางสู ่วดัทุ่งเศรษฐ ี  ภายใน ม ี“มหาเจดยีร์ัตนะ” หรอื “มหาเจดยีศ์รไีตรโลกธาตุ”  ไดถู้ก

สรา้งโดยความรเิริม่ของหลวงตาอ๋อยหรือทีรู่จั้กกันในนาม “หลวงตาย่ามแดง” ท่านไดช้ักชวน

ลกูหลานศษิยานุศษิยร์ว่มกันสรา้งมหารัตนเจดยีฯ์แหง่นีบ้นทีด่นิแปลงหนึง่ของทา่น ความโดดเดน่

ของมหาเจดยี ์ทีร่ปูแบบการกอ่สรา้งทีส่ะทอ้นถงึความเชือ่ตา่งๆ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว

ระหว่างองค์เจดียส์ าคัญทัง้สามโลก  คอื เจดียจ์ุฬามณีบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์นครเจดยี์ในนาค

พภิพ และมหารัตนเจดยีศ์รไีตรโลกธาตุบนโลกมนุษย ์มาเยอืนทีน่ี่แค่เพยีงทีเ่ดยีวก็เหมอืนกับว่า

ไดม้าสกัการะองคเ์จดยีถ์งึ  3 โลกเลยทเีดยีว 

18.30 น. บรกิำรอำหำรค ำ่ (6) ณ รา้นอาหาร กอ่นเขา้สูท่ีพั่กในเมอืงขอนแกน่ 

 

วนัทีส่ำม  หนิชำ้งส ี- หมูบ่ำ้นงูจงอำง - KK Falabella Horse – กรงุเทพ                                                                    

(วนัชวิๆ สบำยๆ) 

07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้(7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่อุทยำนแหง่ชำตนิ ำ้พอง ชมหนิชำ้งส ี เป็นจุดชมววิทีส่งูทีส่ดุของอุทยานฯ จุด

ชมววิหนิชา้งส ีมีลักษณะเป็นลานหนิกวา้งขนาดใหญ่ มศีาลา 2 ศาลาร่มรื่นใหคุ้ณไดด้ื่มด ่ากับ



 

ความงามของผนืป่าอันเขยีวขจ,ีอา่งเก็บน ้าทีก่วา้งใหญไ่พศาลของเขือ่นอบุลรตัน์ และววิเทอืกเขา

ภเูวยีง ภูเกา้ทีส่วยงาม และยังมีความมหัศจรรยข์องหนิชา้งส ีหนิผาขนาดใหญ่ที่มรี่องรอยของ

โคลนดนิเป้ือนอยู ่โดยชาวบา้นเชือ่ว่ามชีา้งป่ามาถูผวิหนังทีผ่าหนิแห่งนี้ รวมถงึโป่งธรรมชาต ิที่

ในอดีตเป็นพื้นดนิที่มีแร่ธาตุอาหารสะสมอยู่สังเกตไดจ้ากร่องรอยของสัตว์ป่าที่มาหาอาหาร

บรเิวณนี้ และใกล ้ๆ  กับศาลายังมหีนิรปูหัวกะโหลกใหช้มอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั(8)  ณ รา้นอาหาร อ.น ้าพอง 

13.00 น. เดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นงูจงอำง  บา้นโคกสง่า ต าบลทรายมลู ชาวบา้นโคกสง่าแต่เดมิมอีาชพีขายยา

สมนุไพรควบคูก่ับการท านามาแตรุ่น่ปู่ ยา่ตายาย การขายยาสมนุไพรในสมัยก่อนตอ้งเดนิเทา้ไปเร่

ขายยาตามหมูบ่า้นตา่งๆ ดว้ยความยากล าบาก  แต่เมือ่ปี พ.ศ. 2494 พ่อใหญ่เคน ยงลา หมอยา

บา้นโคกสง่าจงึไดน้ างูมาแสดงเพื่อเป็นการดงึดูดคนมาดู แทนที่จะตอ้งเดนิไปขายยาในทุกๆ 

หมูบ่า้นเชน่เคย  ปัจจบุันการแสดงงูจงอางบา้นโคกสง่าเป็นทีรู่จั้กกันแพรห่ลายมาก ชาวบา้นเกอืบ

ทุกหลังคาเรอืนจะเลีย้งงูจงอางไวใ้ตถุ้นบา้น มกีารจัดแสดงหลายรูปแบบเพือ่ดงึดูดใหค้นสนใจ

ยิง่ขึน้ เช่นการแสดงละครงูตามจังหวะเพลง การชกมวยระหว่างคนกับงูจงอางจนชาวบา้นที่มี

ชือ่เสยีงทางการแสดงงูมฉีายาประจ า เชน่ กระหรอ่งนอ้ย เมอืงอสีาน, ทองค า  ฯลฯ น าทกุทา่นชม

การแสดงงู ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของหมูบ่า้นงูจงอาง และทา่นสามารถถา่ยรปูกับงู และซือ้ของฝากได ้

ตามอัธยาศัย 

15.00 น. จากนัน้เดนิทางสู ่KK Falabella Horse สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ของจังหวัดขอนแก่น เป็นฟารม์

มา้ขนาดเล็ก  ในฟารม์มสีัตวน่์ารักๆหลายประเภท อาท ิมา้แกลบ มา้เเคระ และแพะ สามารถให ้

อาหารรวมถงึขีม่า้เลน่มา้ไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยังมรีา้นกาแฟใหบ้รกิารแก่ใหท้่านไดน่ั้งชวิชวิผ่อน

คลาย ทา่นสัง่อาหารและเครือ่งดืม่(ไมร่วมในคา่ใชจ้า่ย)  และสามารถเดนิชมไดต้ามอัธยาศัย 

18.15 น. เดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืงดว้ยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3257 

19.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 

 



 

 

อตัรำคำ่บรกิำรคนไทย  
 

วนัเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

27 – 29 กรกฎำคม 62 8,900 .- 7,120 .- 2,000 .- 

10 – 12 สงิหำคม 62 8,900 .- 7,120 .- 2,000 .- 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ยานพาหนะเดนิทาง ไป-กลับ,บัตรโดยสารเครือ่งบนิ สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี(ขากลับ) 

 คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  

 คา่อาหาร(8มือ้ ) คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยของมัคคเุทศก ์และเจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุ

เกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกัน    อุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซัก

รดีคา่โทรศัพท ์ เป็นตน้ 

× คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

× ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี ตอ้งแจง้

ลว่งหนา้กอ่นการช าระเงนิ หากแจง้ภายหลังการช าระเงนิ ทางบรษัิทฯจะไมอ่อกยอ้นหลังใหท้กุกรณี) 

เง ือ่นไขกำรช ำระเงนิ  

 ส าหรับการจองกรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 5,000.- บาทพรอ้มส าเนาบัตรประชาชนส าหรับผูเ้ดนิทาง 

 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

สิง่ทีค่วรน ำไปดว้ย    

 ยาประจ าตัว,กลอ้งถา่ยรปู,อปุกรณ์กันแดด,รม่พับ,  ชดุสภุาพส าหรับเขา้วัด, รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

 

 

 



 

กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์

 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมดเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมำยเหต ุ 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน  8  ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดังกล่าว

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

และอัตราแลกเปลีย่นโดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภัยธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, การนัด

หยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่

สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทาง หรอืคนืเงนิได ้

8. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


