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1.วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – จิม ทอมป์สัน – นครราชสีมา 

 
 
 
 
 

  

 06.00 น. พรอ้มกนัท่ี หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต ์
             06.30 น. เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู ่อ.วงัน า้เขียว 
   บริการอาหารเชา้  เครื่องดื่มชา – กาแฟ  และผลไม ้ /   ทกัทายสนทนาตามประสาคนกนัเอง 
 เดินทางสู ่ สวนบิ๊กเต้ ตัง้อยู่ในอ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุี  เป็นแหลง่ปลกูดอกเบญจมาศท่ีใหญ่ท่ีสดุอีกแห่งนึ่งของมวกเหลก็ 

เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมสวนดอกเบญจมาศหลายสายพนัธุ ์หลากสีสนัอวดโฉมแบ่งบาน ละลานตา นั่งรถเขา้ชมสวนถ่ายรูปเช็คอิน 
 กินกาแฟ ชิลล์ๆ  จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอปากช่อง 
 อาหารกลางวนัท่ี ............ 

 

  ดอกไม้บาน   อีสาน   มว่นซื่น 

      1 ปีมีครั้งเดียว จิม ทอมป์สันฟาร์ม   ฟลอร่าปารค์   เอเดนฟาร์ม  

                                           เดินทาง : วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 ธันวาคม 2563 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 
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ออกเดินทางสู ่ ฟารม์จมิทอมป์สัน ท่ีปีนีม้าในคอนเซป็ต ์“แซบ่นวั หวัมว่น” อีสาน โอชา สมัผสัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
วฒันธรรมอีสาน ท่ามกลางความงามของธรรมชาติอย่างใกลชิ้ดกบั ฟารม์ทวัร ์แซบ่นวั หวัมว่น ทวัรท่ี์จะเปิดประสบการณ์
ใหค้ณุไดเ้ขา้ถงึความแซบ่นวั หรือรสอรอ่ยกลมกลอ่มของอาหาร และความหวัมว่นหรือความสนกุกบัวิถีชีวิตของพ่ีนอ้งชาว
อีสานไปดว้ยกนั 

อาหารค ่าท่ี ..... 

ท่ีพกั    แคนทารี่ โคราช 
 

2. วันที่สองของการเดินทาง  นครราชสีมา – ฟลอร่า พาร์ค – กบินทร์บุรี 
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
ชมสวน Flora park มหกรรมการแสดงดอกไมคู้ก่บังานศิลปะตื่นตากบัสวนจิตรกรรมธรรมชาติเทคนิค Vertical Garden    
เขาวงกตดอกไม ้จดัแสดงพนัธุไ์มบ้นเนือ้ท่ี 69 ไรซ่ึง่มีการผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนการปลกูพนัธุไ์มใ้นสวนตามช่วงเวลาและ
ฤดกูาล ท าใหเ้ราไดเ้พลิดเพลนิรบัโอโซน ณ จดุชมวิว 360 องศา เพลินใจ เพลนิตากบัสีสนัของดอกไมน้านาพรรณ 
อาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหาร 
น าท่านชม อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (เขื่องห้วยโสมง) ช่วยบรรเทาปัญหาน า้ท่วม-
ภยัแลง้ และรกัษาระบบนิเวศในแม่น า้ปราจีนบุรี-บางปะกง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวัสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ทรงสืบสานพัฒนาแหล่งน า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะโครงการส าคญัๆ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีของลุ่มน า้เจา้พระยาตอนล่าง ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการ
ระบายน า้บริเวณรอบสนามบินสวุรรณภูมิอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัสมทุรปราการ ท่ีท าหนา้ท่ีในการรองรบัน า้
ในช่วงฤดฝูนและช่วงฤดนู า้เหนือไหลหลากเพ่ือระบายลงสูท่ะเล ทัง้นีเ้พ่ือทรงสืบสาน รกัษา ต่อยอด พฒันาโครงการฯ ให้
บงัเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุตอ่ไป 
อาหารค ่าท่ี....  
ท่ีพกั    แคนทารี่ กบินทรบ์รุี  
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3. วันที่สามของการเดินทาง     กบินทร์บุรี – นครนายก - กรุงเทพฯ           
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เดินทางสู่ วัดรัตนเนตรตาราม (วัดล้านหอย) ตัง้อยู่ต  าบลส าพนัตา อ าเภอนาดี ชมสดุยอดประติมากรรม หอพระจาก
เปลือกหอย สถานท่ีอนัซีนก าลงัมาแรงท่ีไมค่วรพลาดกบัความอลงัการงานสรา้งจากเปลือกหอยนานาชนิด เป็นวดัท่ีก าลงั
พฒันามีประชาชนหลายชนเผ่ามาอาศยัอยู่ตัง้รกรากจนเป็นหมูบ่า้นขนาดใหญ่ จากนัน้เดินทางสูต่วัเมืองปราจีนบรุี น าชม 
วัดแจ้ง เป็นวดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง ภายในมี “พระธาตุวดัแจง้” ท่ีมีรูปทรงคลา้ยพระธาตพุนมของจงัหวดันครพนม และ 
"หลวงพ่อเพชร" ท่ีดวงพระเนตรทัง้สองประดบัดว้ยเพชรสวยงาม พระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิและเก่าแก่ประจ าจงัหวดัปราจีนบรุี 
อาหารกลางวนัท่ี....  
แวะซือ้ของฝาก ตลาดหนองชะอม หยิบผลไมไ้ปฝากคนท่ีบา้น ก่อนปิดทา้ยท่ีสวนเอเดน หรอื เอเดนฟารม์ เป็นสถานท่ี 
ท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเปิดใหมใ่นจงัหวดันครนายก ท่ีเนน้ธรรมชาติและเกษตรอินทรีย ์ เปิดใหน้กัท่องเท่ียวมาพกัผ่อนถ่ายรูปได้
นอกจากนีย้งัเป็นสถานท่ีเลีย้งหอยทากเพ่ือผลิตเป็นเซรั่มบ ารุงผิวอีกดว้ย  
จากนัน้เดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร  
19.00 น. ถงึ กรุงเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ   รถจอดท่ี หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผูใ้หญ่     ทา่นละ  10,500.- บาท 

@ เดก็       ทา่นละ   7,300.- บาท (พกัเสรมิกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   2,000.- บาท 

 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 
2.  ท่ีพกัตามรายการพกัหอ้งละ2 ท่าน  
3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารวา่ง เครื่องดื่มและผลไม ้
4.  คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
     วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท  
6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แข็งจากชยัทวัร ์

 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  คา่โทรศพัท ์, คา่มินิบาร ์, คา่ซกัรีด 
 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในรถ 

แอลกอฮอลส์เปรย ์, Face Shield , จดัท่ีนั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยนัการเดินทางพรอ้มช าระคา่บริการ ภายในวนัจนัทร ์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
โอนคา่บริการผ่าน บญัชีออมทรพัย ์ธนาคาร ธนชาติ 
   เลขบญัชี 008-6-17926-7 

   ช่ือบญัชี  บจก.ชยัทวัร ์1984 
 

ติดตอ่  :    065 635 1997 , 080 571 5551 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th   โทรสาร. 0 2211 0119 
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

 

www.chaitour.co.th 

 

mailto:domestic@chaitour.co.th

