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จิม ทอมป์สัน เพ-ลา เพลิน สวนบิ๊กเต้
เดินทาง : ศุกร์ที่ 14 – อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

1.ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

กรุงเทพฯ – จิม ทอมป์สัน – บุรีรัมย์

06.00 น.
06.30 น.

พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู ังต์
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อ.ปากช่อง
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา – กาแฟ และผลไม้ / ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง
ออกเดินทางสู่ ฟาร์มจิมทอมป์สัน ที่ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “แซ่บนัว หัวม่วน” อีสานโอชา สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วัฒนธรรมอีสาน ท่ามกลางความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกับฟาร์มทัวร์ แซ่บนัว หัวม่วนทัวร์ที่จะเปิดประสบการณ์ให้คุณ
ได้เข้าถึงความแซ่บนัว หรือรสอร่อยกลมกล่อมของอาหาร และความหัวม่วนหรือความสนุกกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานไป
ด้วยกัน สาหรับนักท่องเที่ยวสายช็อปต้องไม่พลาดที่จะเลือกชิมของอร่อยและเพลินกับการช้อปปิ้งที่ “ตลาดจิม” ไม่ว่าจะเป็น
ฟักทองของดีประจาฟาร์ม เมล่อนหอมหวาน ผักผลไม้สดไร้สารพิษ ผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูป ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
อาหารกลางวันที่ ไก่ย่างสืบศิริ สาขาปักธงชัย
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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นาชม ปราสาทพนมรุ้ง โบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณที่มีความงดงาม
มากที่สุดแห่งหนึ่งความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ในรูปของงานสถาปัตยกรรมโบราณ
การจาหลักลวดลาย การเลือกทาเลที่ตั้งบนยอดเขา ซึ่งมีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่างๆ
เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางคือ ปราสาทประธาน จากงานก่อสร้างที่ยงิ่ ใหญ่นี้ชวนให้เกิดความสงสัย
และอัศจรรย์ใจว่าคนในสมัยโบราณสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นมาได้อย่างไร
อาหารค่าที่ .....
ที่พัก เพ-ลา เพลิน

2. เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

บุรีรัมย์ – เพ-ลา เพลิน – นครราชสีมา

อาหารเช้าที่โรงแรม
ชมสวนดอกไม้ เพ-ลา เพลิน เอาใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบดอกไม้เมืองหนาว โดยเตรียมดอกลิลลี่และทิวลิปกว่า 10 สายพันธุ์
สีสัน สดใส รวมถึงความพิเศษที่จัดเตรียมมาให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาอยู่ตลอด ถ่ายรูปกันสบายๆไม่ต้องรีบต้องร้อน
อาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย สถานที่เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความ
เจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอีสานในอดีตโดยเฉพาะโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ค้นพบในเขตอีสานตอนล่าง โบราณวัตถุสมัย
ก่อนประวัติศาสตร์ที่นามาจัดแสดงได้แก่เครื่องปั้นดินเผาโบราณ โครงกระดูก เครื่องมือเครื่อประดับที่ทาจากสาริดและหิน
เดินทางสู่ จ.นครราชสีมา ถ้าพูดถึงโคราชคงต้องพูดถึง วัดศาลาลอย ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้นภายหลังจาก
รบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 ซึ่งได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และอนุสรณ์สถานเจดีย์บรรจุอฐั ิ
ท้าวสุรนารีขึ้นภายในวัด จุดเด่นของวัดอยู่ที่อุโบสถภายในมีพระประธานปูนปัน้ สีขาว ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืน
ประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนคร พระนามว่า"พระพุทธประพัฒน์สุนทรธรรมพิศาล
อาหารค่าที่
ที่พัก แคนทารี่ โคราช
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3. อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

นครราชสีมา – สวนบิ๊กเต้ - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่ห้องอาหาร
เดินทางต่อสู่ วัดบ้านไร่ อาเภอด่านขุนทด ซึ่งอดีตพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อคูณที่ประชาชนเคารพนับถือจาพรรษาอยู่ จน
ท่านได้มรณภาพ สาธารณะกุศลไว้ยังดารงอยู่สืบไป ชมสถานที่สาคัญภายในวัดเช่น หอเทพวิทยาคม อุทยานธรรมกลาง
น้า สุดอลังการกับงานประกอบเซรามิคที่มากชิ้นที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณซึ่งภายในได้จัดเก็บรวบรวมชีวประวัติ
ของท่าน ร่วม ทาบุญเพื่อสร้างทานบารมีตามอัธยาศัย เดินทางต่อผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 ชม ทุ่งกังหันลม
ไฟฟ้าห้วยบง ตั้งอยู่ที่ อาเภอด่านขุ นทด และอาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
ขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย มีกังหันลมทั้งหมด 90 ต้น ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นกาลังการผลิต
พลังงานลมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาหารกลางวันที่ ครัวน่านน้า
นาท่านเดินทางถึง ถึง อ.มวกเหล็ก ชมสวนบิ๊กเต้ ที่เกิดจากความตั้งใจของคุณเต้ เจ้าของสวน ว่าเรียนจบแล้วอยากทา
การเกษตร หาข้อมูล พืช ต่างๆ รวมถึงดอกไม้จนมาลงตัวที่ดอกเบญจมาศ มองการณ์ไกลว่าตลาดในประเทศไปได้ดี
หลังจากนั้นก็หาทาเลจนมาเจอที่แปลงนี้ สวนมีขนาดกว้า งขวางมากมีดอกเบญจมาศกว่า 30 พันธุ์ ทางสวนเลยจัดพื้นที่
ให้ชม ถ่ายรูปได้ทุกมุมของแปลงดอกไม้ที่บานเต็มที่แล้ว
เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ระหว่างทางแวะซื้อของฝากตามอัธยาศัยที่ร้านครูต้อ
18.00 น.

ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
- กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ

หมายเหตุ

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ
@
@
@
@

ผู้ใหญ่
เด็ก
พักเดี่ยว
พักเสริม

ท่านละ
ท่านละ
เพิ่ม
ลด

8,500.6,500.2,000.900.-

บาท
บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
บาท
บาท

อัตรานี้รวม

1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุต่ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี
ความคุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการภายใน วันที่ 5 ธันวาคม 2561
การยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 10 ธันวาคม 2561 หักค่าบริการ 30 %
2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 %
ติดต่อ :

ต๋อม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด

Line ID : @chaitour

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 115 - 119

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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