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รหัสโปรแกรม : 21216 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งทีส่อบถาม) 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
เสำร์ 05, 12, 19, 26 ธันวำคม, 02มกรำคม64 อำทิตย์ 06, 13, 20, 27ธันวำคม, 03มกรำคม64 

 
1ปีมคีร้ังเดยีว “ดอกไม้บาน อสีานม่วนซ่ืน”  
1ปีมคีร้ังเดยีว “ดอกไม้บาน อสีานม่วนซ่ืน”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ – นครราชสีมา (ปากช่อง) - จมิ ทอมป์สัน ฟาร์ม – ไร่ดอกทานตะวนั – The Chocolate Factory – กรุงเทพฯ 

 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดินทางสู่ จงัหวดันครราชสีมา โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ  
09.30 น. สัมผสัการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วฒันธรรมอสีาน และความงามของธรรมชาตอิย่างใกล้ชิด  

@ จมิ ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ฟาร์มไดถื้อก าเนิดข้ึนบนพ้ืนท่ีกว่า 600 ไร่ เปิดเพยีงปีละคร้ังในเดือนธันวาคมใหก้บั
ผูท่ี้หลงใหลในธรรมชาติไดช่ื้นชมบรรยากาศอนังดงามและเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการเกษตร  
เพลดิเพลนิกบัธีมงาน "ดอกไม้บาน อสีานม่วนซ่ืน" (Isan Flowers Fest) มีแนวคิดในการจดังานภายใตช่ื้องานว่า 
“ดอกไมบ้าน อีสานม่วนซ่ืน” โดยความพิเศษในงานฟาร์มทวัร์ปีน้ีท่ีเพ่ิมเขา้มา คือความสนุกสนาน สดใส เบิกบาน
ของทุ่งดอกไม ้ ท่ีจะใหทุ้กคนเขา้ถึงและสมัผสัไดม้ากกว่าเดิม เหมือนมารับลงังานดีๆ จากทุ่งดอกไมสุ้ดลูกหูลูกตา 
และความหมายเชิงบวกท่ีทางฟาร์มเตรียมไวก้บั 9 จุดเช็คอินส าหรับถ่ายรูป  
และอสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความคุ้มค่าภายในฟาร์ม 
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บ่าย สัมผสัทุ่งทานตะวนัทีใ่หญ่ที่สุดในอสีานแห่งเดียวในเขาใหญ่ณ ทุ่งทานตะวนั ไร่มณศีร  

เพลิดเพลินไปกบัดอกทานตะวนั ดอกใหญ่ สีเหลืองสดใส บานสวยสะพร่ังบนพ้ืนท่ีหลายสิบไร่ ท่ามกลางไอสายลม
หนาว โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขาและธรรมชาติ 
แวะร้าน The Chocolate Factory ร้านคาเฟ่ และ ร้านอาหาร เป็นแบบ  2in1 สุดเก๋ ร้านสวยมีสไตลท่ี์สร้างคอน
เซปทเ์ป็นโรงงานท าช็อกโกแลต พร้อมชมโชวก์ารท าช็อกโกแลตสดใหม่ทุกวนั ความเก๋ของร้านคือเปิดโล่งพร้อม
ใหน้กัท่องเท่ียวสามารถมองเห็นวิวสวยงามของธรรมชาติรอบดา้น (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงที่ควรน าตดิตวัไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดนิทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม    
 ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
 ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกนั 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก

การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
 ค่าทิป Staff และพนักงานขับรถ คนละ 100 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม Vat 7%  
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วธิีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอ
ดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เตม็จ านวน เพ่ือเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 
หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทั
ฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ   
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจ
ของผูจ้ดัก  ากบั  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ 
เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการ
ยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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