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1) เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562        กรุงเทพฯ - จิมทอมป์สัน ฟาร์ม - ปากช่อง 
 

06.00 น. พร้อมกนัที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์   
06.30 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเส้นทางถนนพหลโยธินถึงจงัหวดัสระบรีุ 
 ❖ บริการอาหารเช้า  เคร่ืองดื่มชา – กาแฟ  และผลไม้  /   ทกัทายสนทนาตามประสาคนกนัเอง 
เดินทางถึง อ.มวกเหล็ก สวนบิก๊เต้ ที่เกิดจากความตัง้ใจของคณุเต้ เจ้าของสวน ว่าเรียนจบแล้วอยากท าการเกษตร หา 
ข้อมลูพืชต่างๆ จนมาลงตวัที่ ดอกเบญจมาศ มองการณ์ไกลว่าตลาดในประเทศไปได้ดี หลงัจากนัน้ก็หาท าเลจนมาเจอที ่
แปลงนี ้สวนมีขนาดกว้างขวางมาก ทางสวนเลยจดัพืน้ที่ให้ชม สามารถถ่ายรูปได้ทกุมมุของแปลงดอกไม้ที่บานเต็มที่  
ภายในสวนมีดอกเบญจมาศกว่า 30 พนัธุ์ 
อาหารกลางวนัที่ ครัวน่านน ้า 
ออกเดินทางสู ่ จิมทอมป์สัน ฟาร์ม ปีนีม้าในคอนเซ็ปต์ “ต ่าหูก แต้มผ้า - เล่าอีสานผ่านงานทอ” ซึง่จะน าเอาเร่ืองราว 
ของผ้ามาสร้างประสบการณ์ให้ได้รับรู้ สมัผสักบัวิถีและความงามของผ้า รวมถึงเร่ืองราวของผ้าผะเหวด ซึง่เป็นผ้าผืนยาว 
ที่บอกเลา่เร่ืองราวของพระเวสสนัดรทัง้ 13 กณัฑ์ ที่ใช้ในงานบญุเดือน 4 ประเพณีของชาวอีสาน โดยฟาร์มจะน าเอา 
ผ้าผะเหวด บญุผะเหวด และทงุ (ธง) ผะเหวด มาให้ร่วมชม 
สมควรแก่เวลา เดินทางออกมาสู ่อ.ปากช่อง 

อาหารค ่าที่ ร้านบ้านผู้ใหญ่ล ี

ที่พกั   ภัทราวนารีสอร์ทเขาใหญ่  

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

จิม ทอมป์สันฟาร์ม สวนบิ๊กเต้ 
วันที่ : 21-22 ธันวาคม 2562 

 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
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2) อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562                ปากช่อง – สระบุรี – กรุงเทพฯ 

 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท 
เดินทางสู ่ตลาดต้าน า้โบราณบ้านต้นตาล เป็นตลาดนดัริมแม่น า้ป่าสกั ของชาวชมุชนบ้านต้นตาล อ าเภอเสาไห้ ซึง่เป็น 
ชมุชนไทยวนที่อพยพมาจากอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายเม่ือสมยัก่อน วิถีชีวิตภายในชมุชนแห่งนีย้งัคงมีวฒันธรรม 
ประเพณีแบบชาวไทยวน ทัง้ภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
อาหารกลางวนัที่ ...... 
หลงัอาหารเดินทางสู ่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นวดัเก่าแก่ที่ส าคญัแห่งหนึ่งในจงัหวดัสระบุรี มีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จักกันในเร่ืองการไปสกัการะรอยพระพุทธบาทที่มีประวัติศาสตร์เล่าสืบต่อกันมา อีกทัง้งานตักบาตรดอกไม้ที่จดัเป็น
งานประจ าปีที่พุทธศาสนิกชนจากทัว่ประเทศต่างจดจ้องว่าต้องได้ไปสกัครัง้หนึ่งในชีวิต รอยพระพุทธบาท เป็นสิ่งคู่กับวดั
แห่งนี ้ตามประวัตินัน้มีมาแต่โบราณกาลคือตัง้แต่ครัง้พระเจ้าทรงธรรมครองราชย์ในสมัยอยุธยาเป็ นราชธานี ราวปี
พุทธศกัราชสองพนัหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด คือ  มากกว่า 350 ปีที่ผ่านมา มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทขนาด 21*60*11 นิว้
บนแผ่นดินเขาสวุรรณบรรพต ซึ่งถูกตามลกัษณะมงคล 108 ประการตามที่ระบุไว้ในคมัภีร์ชินาลงัการ จึงเร่ิมต้นด าริให้
ก่อสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทที่มีการค้นพบนีไ้ว้ เดินทางสู่ วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ที่เรียกกันสัน้ๆว่าวดัสะตือ 
ตัง้อยู่ที่ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ สร้างขึน้เม่ือตรงกบัสมยัรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระพฒุาจารย์โต พรหมรังสี ได้ท าการ
ก่อสร้างหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 25 วา กว้าง 4 วา 2 ศอก สูง 8 วา ตัง้อยู่ริมแม่น า้ป่าสัก ณ 
บริเวณบ้านเกิดของท่าน เพื่อเป็นอนสุรณ์ว่าท่านเกิดที่ต าบลแห่งนี ้เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 

❖  กลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 

หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

   ผู้ใหญ่    ท่านละ   5,900.-    บาท 
   เด็ก        ท่านละ   4,900.-   บาท (พกัเสริมกบัผู้ ใหญ่ 2 ท่าน) 
   พกัเด่ียว  เพิ่ม   1,200.-    บาท 
   พกัเสริม  ลด      500.-    บาท 

อัตรานี้รวม 

   1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
               ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
   6. มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์  
   7. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

อัตรานี้ไมร่วม 

    1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด  

เงื่อนไขการจอง   

  ยนืยนัการเดินทางพร้อมช าระคา่บริการภายใน  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
 

ชำระค่าทัวรโ์ดยโอนเข้าบัญชี    

บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที ่:  010 – 1 – 30348 – 3 
ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบญัชี : ออมทรัพย์ 

 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวนัที่ 5 ธันวาคม 2562 หกัค่าบริการ 30 % 
   2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 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. 

 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

