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1) เสาร์ที่ 5 มกราคม 2562        กรุงเทพฯ - จิมทอมป์สัน ฟาร์ม - ปากช่อง 
 

06.00 น. พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนูังต์  
06.30 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเส้นทางถนนพหลโยธินถึงจังหวัดสระบุรี 
  บริการอาหารเช้า  เครื่องดื่มชา – กาแฟ  และผลไม้  /   ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง 
เดินทางถึง อ.มวกเหล็ก สวนบิ๊กเต้ ที่เกิดจากความตั้งใจของคุณเต้ เจ้าของสวน ว่าเรียนจบแล้วอยากท าการเกษตร หา 
ข้อมูลพืชต่างๆ จนมาลงตัวที่ ดอกเบญจมาศ มองการณ์ไกลว่าตลาดในประเทศไปได้ดี หลงัจากนั้นก็หาท าเลจนมาเจอที ่
แปลงนี้ สวนมีขนาดกว้างขวางมาก ทางสวนเลยจัดพื้นที่ให้ชม สามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมของแปลงดอกไมท้ี่บานเต็มที่  
ภายในสวนมีดอกเบญจมาศกว่า 30 พันธุ ์
อาหารกลางวันที่ ครัวน่านน ้า 
ออกเดินทางสู่  จิมทอมป์สัน ฟาร์ม ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “แซ่บนัว หัวม่วน” อีสานโอชา สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
วัฒนธรรมอีสาน ท่ามกลางความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกับฟาร์มทัวร์ แซ่บนัว หัวม่วนทัวร์ที่จะเปิดประสบการณ ์
ให้คุณได้เข้าถึงความแซ่บนัว หรือรสอร่อยกลมกล่อมของอาหาร และความหัวม่วนหรือความสนุกกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาว 
อีสานไปด้วยกัน ส าหรับนักท่องเที่ยวสายช็อปต้องไม่พลาดที่จะเลือกชิมของอร่อยและเพลินกับการช้อปปิ้งที่ “ตลาดจิม”  
ไม่ว่าจะเป็น ฟักทองของดีประจ าฟาร์ม เมล่อนหอมหวาน ผักผลไม้สดไร้สารพิษ ผลิตภัณฑก์ารเกษตรแปรรูป  
สมควรแก่เวลา เดินทางออกมาสู่ อ.ปากช่อง 
 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

จิม ทอมปส์ันฟาร์ม สวนเบญจมาศบิ๊กเต้ สวนภูมพิฤกษา 
วันที่ : 5-6 มกราคม 2561 

 

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 
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อาหารค่ าที่ ร้านบ้านผู้ใหญ่ลี 

ที่พัก   ภัทราวนารีสอร์ทเขาใหญ่  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562                 ปากช่อง – วังน  าเขียว – กรุงเทพฯ 

 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท 
เดินทางขยับมาจากที่พักไม่ไกล พาทุกท่านมุ่งหน้าสู่ ไร่มณีศร ชมเนินทุ่งทานตะวันสุดตระการตา ได้บรรยากาศเหมือนไร่ 
ทานตะวันที่ญี่ปุ่น ที่นี่มีเอกลักษณ์ ตรงความเป็นเนินเขา มีจุดมองที่จะท าให้เห็นความกว้างใหญ่ ในแบบเนินเขาสวยๆ  
ด้านในมีบริการร้านอาหาร ร้านของที่ระลึกของฝาก จากนั้นเดินทางต่อสู่ สวนภูมิพฤกษา ตั้งอยู่ในอ าเภอวังน้ าเขียว  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวบนเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมมือกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมือง 
หนาวหลากชนิด หลายสีสัน ปีนี่จะจัดเป็นสวนสไตล์อังกฤษ ดอกไม้ที่เด่นๆจะเป็นกุหลาบอังกฤษ ลาเวนเดอร์ พิทูเนีย  
สตรอว์เบอร์รี่ เมล่อนญี่ปุ่น 
อาหารกลางวันที่ ร้านบ้านเนินน ้า 
แวะซื้อของฝาก ตลาดหนองชะอม หยิบผลไม้ไปฝากคนที่บ้าน ปิดท้ายที่ เอเดนฟาร์ม แหล่งพักผ่อนที่เพิ่งเปิด 
ใหม่ในจังหวัดนครนายก โดยเน้นธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ เปิดให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนถ่ายรูปได้ 
จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร  
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 

  กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 

 

หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

   ผู้ใหญ่    ท่านละ   5,700.-    บาท 
   เด็ก        ท่านละ   4,900.-   บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
   พักเด่ียว  เพิ่ม   1,500.-    บาท 
   พักเสริม  ลด      500.-    บาท 

อัตรานี รวม 

   1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5. ทุนประกนัอุบัติเหตุ ในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
            -  ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ป ี 
               ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
   6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์  
   7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตรานี ไมร่วม 

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

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วันท่ี 24 ธนัวาคม 2561 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หักค่าบริการ 30 % 
   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

 

ติดตอ่  :    ต๋อม / จูน / เต้ย /  อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 – 119 
 

Line ID : @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th       โทรสาร. 0 2211 0119 

 

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
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