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1)  เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562          กรุงเทพฯ - ปทุมธานี - กบินทร์บุร ี
 
 

06.30 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสขุภณัฑ์สูจ่งัหวดัปทมุธานี 
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Wisdom Farm) เป็นศนูย์การเรียนรู้
การเดินตามรอยพ่อ แบ่งเป็นโซนต่างๆ พิพิธภณัฑ์ในอาคาร ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ในหลวงรักเรา มหศัจรรย์พนัธุกรรม ป่าดงพงไพร 
วิถีของน า้ ดินดล เกษตรคือชีวิต ส าหรับโซนกลางแจ้งจะมสีะพานไม้ทอดยาวกลางท้องนาให้ท่าน ชม ชิลล์ แชะ แวะพกัชิม 
กาแฟ เคร่ืองดื่มน า้ผลไม้ ชมโซนเรือนไทย 4 ภาค เรือขดุ รข.1 ซึง่เป็นเรือขดุตัง้แต่สมยัรัชกาลที่ 5 ฯลฯ  
สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดันครนายก 
อาหารกลางวนัที่ ..... 
สกัการะ องค์พระพิฆเนศปางเสวยสุข ณ อุทยานพระพิฆเนศ สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งนีเ้กิดขึน้ด้วยพลงัศรัทธาจากประชาชน
ซึง่นอกจากพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สดุแล้ว ยงัมีพิพิธภณัฑ์พระพิฆเนศ 108 ปางให้ชมอีกด้วย จึงนบัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญั
ที่ไม่ควรพลาด สกัการะบชูาขอพรตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านพกัผ่อนชม เอเดนฟาร์ม เป็นสถานทีพ่กัผ่อนแห่งใหม่ มีศนูย์

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

วังน้ำเขียว ปราจีนบุรี นครนายก 
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การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ร้านค้าสินค้าปลอดสารพิษ มีมมุสวยๆให้ถ่ายรูป และที่ส าคญั...ไฮไลท์...ทีน่ี่มีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เซร่ัม
จากเมือกหอยทาก ซึง่ทกุท่านน่าจะทราบกนัดีถึงสรรพคณุชว่ยชะลอวยั ลดริว้รอย ท าให้ผิวกระจ่างใส มีเคร่ืองส าอางหลายยี่ห้อ
ได้น าเมือกหอยทากผสมในผลติภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวต่างๆจ าหน่ายในท้องตลาดและเป็นที่นิยมอย่างมาก 
สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่ าเภอกบินทร์บรีุ 
ที่พกั โรงแรมแคนทาร่ี ( พกั 2 คืน) 
อาหารค ่าที่ ....  
 

2)  อาทิตย์ที่ 3 พฤศจกิายน 2562               วังน้ำเขียว 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน สถานที่ท่องเที่ยวและแหลง่ช้อปปิง้ที่ได้แรงบนัดาลใจจากเมืองเวโรน่า แคว้นเวเนโต้ 
ประเทศอิตาลี ต้นก าเนิดนวนิยายโรมิโอ & จเูลียต นวนิยายรักชื่อก้องโลก มาเป็นคอนเซ็ปต์หลกัในการเนรมิตดินแดนแห่งรักใน
เมืองไทยท่ามกลางบรรยากาศขนุเขาที่มีอากาศบริสทุธ์ิ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ อาท ิ สะพานจ าลอง Castelvecchio, ทะเลสาบ 
Garda, ลานกลางแจ้งแบบ Arena, หอคอย Lamberti, หอนาฬิกา, หอระฆงั และจตัรัุสเออร์เบ ที่จะท าให้คณุอิน!! เหมือนกบัได้
เดินเที่ยวเมืองเวโรน่ากนัจริงๆ จากนัน้เดินทางสูอ่ าเภอวงัน า้เขียว 
อาหารกลางวนัที่.... อ.วงัน า้เขียว 
น าชม สวนกล้วยไม้เขาแผงม้าออร์คิด เป็นแหลง่รวบรวมบรรดาพนัธุ์กล้วยไม้ นานาชนดิทัง้สายพนัธุ์ไทย และต่างประเทศ 
กว่า 100 สายพนัธุ์ รวมถึงสายพนัธุ์ที่หาดไูด้ยากซึง่จะออกดอกสลบักนัตลอดทัง้ปี จากนัน้เดินทางสูอ่ าเภอไทยสามคัคี ชมและ
เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ต่างๆจาก วังน า้เขียวฟาร์ม ก่อนน าชม มอนทาน่าฟาร์ม แหลง่ท่องเที่ยวบรรยากาศดีท่ามกลางวิวภเูขา
บรรยากาศภายในร่มร่ืนพืน้ที่ภายในฟาร์มค่อนข้างกว้างขวางมีที่พกั ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ขนม ของฝาก  มีฟาร์มแกะสามารถ
ให้อาหารน้องแกะสดุน่ารักได้อย่างใกล้ชิด  สวนดอกไม้ มีมมุถ่ายภาพสวยๆหลายจดุ โซนเกมปาโป่ง ยิงตุ๊กตา ฯลฯ ขบัรถ ATV  
ครบครันความสนกุ(มีค่าบริการเพ่ิมเติม สามารถเลือกเล่นไดต้ามอธัยาศยั) สนกุสนานกนัพอสมควรได้เวลาเดินทางกลบัสูท่ี่พกั  
อาหารค ่าที่ …. 
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3)  จันทรทืี่ 4 พฤศจิกายน 2562               กบินทร์บุรี - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
น าท่านชม ดอกหงอนนาค ดอกไม้ปลายฝนต้นหนาวสีม่วงสดใสเบ่งบานเต็มท้องทุ่งรอให้ท่านเชยชม จากนัน้ไปชมความ
สวยงามตระการตาที่ วัดรัตนเนตตาราม หรือ วัดล้านหอย วดัขนาดเล็กแตค่วามงามไม่เล็กเลย เนื่องด้วยสถาปัตยกรรม
ภายในวดัได้น าเอาเปลือกหอยทะเลที่ถกูทิง้มาใช้ประโยชน์ สร้างความวิจิตรบรรจงท าให้งานพทุธศิลป์จากเปลือกหอยมีความ
งดงามจนเป็นที่กลา่วขานถึงความแปลกตาที่หาชมได้ไม่ง่ายนกั จดัเป็นอีกหนึ่งวดัอนัซีนที่สวยงาม และยงัแสดงถึงความศรัทธา
ในพระพทุธศาสนาของคนในพืน้ที่อีกด้วย 
อาหารกลางวนัที่ ..... 
เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท าจากสมนุไพรไทยที ่ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จากนัน้ สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
พระสพุรรณกลัยา ก่อนไปเลือกซือ้ผลไม้และของฝากอื่นๆที่ ตลาดหนองชะอม จากนัน้เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ   8,800.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ   6,600.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   1,800.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

  1.  รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ    2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
  3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท)

 6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์  7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตรานี้ไม่รวม  1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  

    2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 25 ตลุาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัที่ 25 ตลุาคม 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 100 % 
 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
         เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 
 
 

 

                        ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

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

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

