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กำหนดกำรเดินทำง
วันเสำร์

วันอำทิตย์

มกรำคม64: 09, 16, 23, 30
กุมภำพันธ์ 64: 06, 13, 20, 27
มีนำคม64: 06, 13, 20, 27

มกรำคม64: 10, 17, 24, 31
กุมภำพันธ์ 64: 07, 14, 21, 28
มีนำคม64: 07, 14, 21, 28

เที่ยววังนำ้ เขียว 1 วัน
มหัศจรรย์ ดอกไม้ หลำกสี @ฟลอร่ ำ ปำร์ ค
กรุงเทพฯ – จ.นครรำชสี มำ - ฟลอร่ ำ ปำร์ ค วังนำ้ เขียว – ไร่ สตรอว์ เบอรี่ – คำเฟ่ สไตล์ญี่ปุน - กรุงเทพฯ
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ปั๊ มน้ ามัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสี มา โดยรถตูป้ รับอากาศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และนำ้ ดื่มบนรถ
Netherlands

Cr Facebook Flora Park
10.00 น. มหัศจรรย์ดอกไม้ หลำกสี ณ ฟลอร่ ำ ปำร์ ค วังนำ้ เขียว
ชมความสวยงามความงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ อุโมงค์ดอกไม้ และ ราชินีแห่งดอกไม้งาม พร้อมใจกันบานบนเนื้ อ
ที่กว่า 70 ไร่ ไฮไลท์ของงาน คือ เขาวงกตดอกไม้หลากสี สัน รวมทั้ง Flora Tower View หอคอยสู ง 4 ชั้น ที่สามารถ
เก็บภาพในมุมสู งและชมวิวได้แบบ 360 องศา รวมทั้งชมพันธุ์ไม้หายากที่สามารถเพาะพันธ์ได้เฉพาะที่วงั น้ าเขียว
เท่านั้น แวะศูนย์การเรี ยนรู ้การเกษตร ซึ่ งมีแปลงสาธิ ตปลูกผักออร์ แกนิค ไร่ กาแฟชั้นเลิศ ไข่ไก่โอเมก้า ไร่ องุ่น และ
อื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงมีร้าน OTOP ให้เลือกซื้ อผักผลไม้สดๆ กลับบ้านกันด้วย
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อิสระอำหำรเทีย่ ง ณ ครัวฟลอร่ ำ

Korea

Cr Facebook ไร่สตรอว์เบอรี่ลำ้ นวิว
บ่าย

สุ ดฟิ นเหมือนไปเกำหลี! ไร่ สตรอว์เบอรี่ล้ำนวิว วังนำ้ เขียว
ชิม ชม แชะ ต้นสตรอว์เบอรี่ ที่กาลังบานในช่วงหน้าหนาว ท่านสามารถเลือกเก็บสตรอว์เบอรี่ ได้ (ชัง่ ตามน้ าหนัก ณ
จุดขาย ขีดละ 30-50บาท ตามฤดูกาล) นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรู ป ไม่วา่ จะเป็ น สตรอว์เบอรี่ สด สตรอว์เบอรี่
ผลไม้อบแห้ง น้ าสตรอว์เบอรี่ ผลิตภัณฑ์ไวน์ หลากหลายรสชาติ เป็ นของฝาก

Japan

CR Facebook คาโนนะคาเฟ่ แฟฟิ นฟาร์ม

สวนคำโนนะ เมืองญีป่ ุ่ นบนแผ่ นดินวังนำ้ เขียว ณ คำโนนะคำเฟ่ แฟฟิ นฟำร์ ม
คาเฟ่ แนวธรรมชาติ จาลองบรรยากาศ ในแบบชนบทของญี่ปุ่น ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา และป่ าไผ่ มาอยูใ่ นไร่ ใน
สวย ถูกประดับ ตกแต่งให้คล้ายกับสถานที่ดงั ในญี่ปุ่น
ไม่ เหมือนใคร!! เช่าชุ ดยูกาตะ สวมรองเท้าเกี๊ยะ ถ่ายรู ปได้ทุกมุม ทุกท่า ท่ามกลางสวนสไตล์ญี่ปุ่น
(ไม่ รวม ค่ ำเช่ ำชุ ดยูกำตะ + รองเท้ำเกี๊ยะ 80บำท และค่ ำอำหำรและเครื่ องดื่มต่ ำงๆ)
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ และแวะซื้ อของฝากก่อนกลับ
19.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
--------------------------------------------------------------รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่ งทีค่ วรนำติดตัวไปด้ วย กล้องถ่ ำยรูป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ ม, รองเท้ำสวมใส่ สบำย, ยำประจำตัว
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ข้ อแนะนำสำหรับกำรเดินทำง ในช่ วงภำวะโควิท 19
*สมาชิกต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
 ค่ารถตูป้ รับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์
(วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี
หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ ุมครอง ไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ าย)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนื อรายการทัวร์ ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณี ที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน เป็ นต้น
 ค่ ำทิป Staff และพนักงำนขับรถ คนละ 100 บำท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
วิธีกำรจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์ มือถือ/ไลน์ไอ
ดี/อีเมล์) ส่ งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3. ชำระค่ ำทัวร์ เต็มจำนวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็ จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง
ธนาคารของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุ ญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกทัวร์ และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิ ทธิ์ การยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
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หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ
และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวติ ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ
สู ญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
4. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั กากับ
5. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ ง ผูเ้ ดินทางไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว
เป็ นต้น
6. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู ้
เดินทางอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของเจ้าหน้าที่
(ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึ่ งรวมไปถึงการ
ยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ
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หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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