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1.เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563       กรุงเทพฯ – นครนายก -  เขาใหญ่ 

 
 
 
 
 

  
 06.30 น. พร้อมกนัที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์   
             07.00 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู ่จ.ปทมุธาน ี
  ❖ บริการอาหารเช้า  เคร่ืองดื่มชา – กาแฟ  และผลไม้  /   ทกัทายสนทนาตามประสาคนกนัเอง 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Wisdom Farm) เป็นศนูย์การเรียนรู้การเดิน
ตามรอยพ่อ แบ่งเป็นโซนต่างๆ พิพิธภณัฑ์ในอาคาร ได้แก่ พพิิธภณัฑ์ในหลวงรักเรา มหศัจรรย์พนัธุกรรม ป่าดงพงไพร วิถีของน า้ 
ดินดล เกษตรคือชีวิต ส าหรับโซนกลางแจ้งจะมีสะพานไม้ทอดยาวกลางท้องนาให้ท่าน ชม ชิลล์ แชะ แวะพกัชิม กาแฟ เคร่ืองดื่ม     
น า้ผลไม้ ชมโซนเรือนไทย 4 ภาค เรือขดุ รข.1 ซึง่เป็นเรือขดุตัง้แต่สมยัรัชกาลที่ 5 ฯลฯ  
สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดันครนายก 
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เดินทางสู่ วัดป่าสว่างบุญ วดัแห่งนีข้ึน้ชื่อเร่ืองความสงบ ท าให้มีผู้คนเดินมาปฏิบตัิธรรมมากมาย นอกจากนีย้งัมีความ
แปลกของสถาปัตยกรรมเจดีย์ทองค า 500 ยอด หรือชื่อเต็มว่า“พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสตัว์สว่างบุญ” ซึ่ง
ประกอบไปด้วย “เจดีย์ประธานองค์ใหญ่” อยู่ตรงกลาง และมีองค์เจดีย์รายองค์เล็กตัง้ลดหลั่นกันลงมาอยู่รอบๆทิศ       
ตวัองค์เจดีย์เป็นปนูปัน้เคลือบสีทองทัง้หมดทกุองค์ ด้านในประดบักระจกทบัทิม และได้อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตจุาก
ประเทศเนปาล, อินเดีย และศรีลงักา มาบรรจุในพระมหาเจดีย์ครบทัง้ 500 ยอด รวมทัง้ได้น าพระบรมสารีริกธาต ุและ
วตัถมุงคลของมีค่ามาบรรจอุยู่ในพระเจดีย์องค์ประธานอีกด้วย 

อาหารเที่ยงที่ครัวน า้ตก 

เดินทางไปเที่ยวฟาร์มอย่างมีความสขุในบรรยากาศท้องทุ่งที่ "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" ชมพิพิธภณัฑ์ไทย-เดนมาร์ค 
ฟังบรรยายการเลีย้งโคครบวงจร การท าอาหารหมกัส าหรับโค สาธิตการรีดนม ทดลองรีดนม ปอ้นนมให้ลกูโค ชมแปลง
สาธิตหญ้าอาหารโคกว่า 35 ชนิด ชมกระบวนการผลิตนมไทย-เดนมาร์คทกุขัน้ตอน ชมสวนเกษตร สวนสมนุไพร การ
แสดงวิถีชีวิตคาวบอย เช่น การบ่วงบาศโค การบงัคบัโค ฯลฯ พร้อมเลือกซือ้ของที่ระลกึ สมควรแก่เวลาเดินทางสูท่ี่พกั 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    ภทัราวนา รีสอร์ท เขาใหญ่ // โรแมนติก เขาใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

 

2. อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563                     เขาใหญ่ – นครนายก – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชมสวน Flora park มหกรรมการแสดงดอกไม้คู่กบังานศิลปะตื่นตากบัสวนจิตรกรรมธรรมชาติเทคนิค Vertical Garden    
เขาวงกตดอกไม้ จดัแสดงพนัธุ์ไม้บนเนือ้ที่ 69 ไร่ซึง่มีการผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนการปลกูพนัธุ์ไม้ในสวนตามช่วงเวลาและ
ฤดกูาล ท าให้เราได้เพลิยดเพลนิ รับโอโซน ณ จดุชมวิว 360 องศา 

อาหารกลางวนัที่ร้านอาหารบ้านเนินน า้ 

น าท่านพกัผ่อนชม เอเดนฟาร์ม เป็นสถานที่พกัผ่อนแห่งใหม่ มีศนูย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ร้านค้าสินค้าปลอดสารพิษ 
มีมมุสวยๆให้ถ่ายรูป และทีส่ าคญั...ไฮไลท์...ที่นี่มีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เซร่ัมจากเมือกหอยทาก ซึง่ทกุท่านน่าจะทราบกนัดี
ถึงสรรพคณุช่วยชะลอวยั ลดริว้รอย ท าให้ผิวกระจ่างใส มีเคร่ืองส าอางหลายยี่ห้อได้น าเมือกหอยทากผสมในผลิตภณัฑ์
ครีมบ ารุงผิวต่างๆจ าหน่ายในท้องตลาดและเป็นที่นิยมอย่างมาก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 

หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  5,900.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  4,600.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม  1,500.- บาท 
@ พกัเสริม  ลด    600.- 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  
   6. มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์  
   7. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง  
  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วันที่ 10 กมุภาพันธ์ 2563 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หกัคา่บริการ 30 % 
   2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 100 % 
 

 
 

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

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

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

