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รหัสโปรแกรม : 22533 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
เที่ยววงัน ำ้เขยีว หศัจรรย์ดอกไม้หลำกสี ฟลอร่ำ ปำร์ค 1  วนั 

ถ่ายรูปทีค่าเฟ่ The Birder’s Lodge + ฟาร์มเห็ดใหญ่สุด ! Mister Mushroom 

อตัราค่าบริการ 9 9 9 บาท/ท่าน (การันตี 8 ท่านเดินทาง)  
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ก ำหนดกำรเดินทำงทุกวนัเสำร์ 

มกราคม 65 22, 29 กุมภาพนัธ์ 65 05, 12, 19, 26 

 
รายการการเดินทาง 

วนัเสาร์ กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – กรุงเทพฯ 

ฟลอร่า ปาร์ค วงัน า้เขยีว – Mister Mushroom – The Birder's Lodge Cafe 

05.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (ป๊ัมน ้ามนั ปตท.ดินแดง-วภิาวดี) เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 
ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำงวถิีท่องเทีย่วใหม่ 

*ทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง* 
**ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางผูจ้ดั มีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์** 

***มีบริการ เจลลา้งมือ กระดาษทิชชู บนรถ*** 
****โปรดปฏิบติัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีสถานท่ีต่างๆแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน 

SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว**** 
06.00 น.  ออกเดินทางสู่ อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม 

บริการชุดอาหารว่าง+น า้ด่ืม 1 ขวดบนรถ 
 
 
 
 
 
  

 
10.00 น. มหัศจรรย์ดอกไม้หลากสี ณ ฟลอร่า ปาร์ค วงัน า้เขียว ชมความสวยงามความงามของไมด้อกนานาพนัธ์ุ 

อุโมงคด์อกไม ้และ ราชินีแห่งดอกไมง้าม พร้อมใจกนับานบนเน้ือท่ีกวา่ 70 ไร่ ไฮไลท์ของงาน คือ เขา
วงกตดอกไมห้ลากสีสัน รวมทั้ง Flora Tower View หอคอยสูง 4 ชั้น ท่ีสามารถเก็บภาพในมุมสูงและชม
ววิไดแ้บบ 360 องศา รวมทั้งชมพนัธ์ุไมห้ายากท่ีสามารถเพาะพนัธ์ไดเ้ฉพาะท่ีวงัน ้าเขียวเท่านั้น แวะศูนย์
การเรียนรู้การเกษตร ซ่ึงมีแปลงสาธิตปลูกผกัออร์แกนิค ไร่กาแฟชั้นเลิศ ไข่ไก่โอเมกา้ ไร่องุ่น และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย รวมถึงมีร้าน OTOP ใหเ้ลือกซ้ือผกัผลไมส้ดๆ กลบับา้นกนัดว้ย 
อิสระอาหารเท่ียง ณ ครัวฟลอร่า 

Netherland
s 
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บ่าย วังน ้าเขียวฟาร์ม หรือ Mister Mushroom เป็นศูนยเ์พาะเห็ดเมืองหนาวท่ามกลางอากาศท่ีสุดแสน

บริสุทธ์ิในอ าเภอวงัน ้ าเขียว อ าเภอท่องเท่ียวอนัโด่งดงัท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของ “อากาศ” ท่ีวา่กนัวา่เป็น
แหล่งโอโซนคุณภาพอนัดบั 7 ของโลก โดยท่ีน่ีเป็นมากกวา่แค่ฟาร์มธรรมดา !!! มีทั้งส่วนท่ีเป็นคาเฟ่
เท่ๆ เก๋ๆ ชิคๆ เมนูอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดออแกนิคให้เลือกซ้ือเลือกชิม ส าหรับสายกาแฟ...แนะน า
ล้ิมลองกาแฟเห็ดถงัเช่าสีทอง และยงัมีเมนูเห็ดอีกมากมายไวร้อให้นกัชิมไดล้ิ้มลองกนั และยงัเปิดศูนย์
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเพาะเห็ดแบบลงลึกทุกขั้นตอน และยงัเปิดร้านขายสินคา้แปรรูปเห็ดของทางฟาร์ม
อีกมากมาย บอกไดค้  าเดียวเห็ดมาแบบจดัเตม็มากก เพื่อคนรักและห่วงสุขภาพ ส่งตรงจากโรงงานผลิต 

 
The birder's Lodge ร้านกาแฟสวยๆบนเขาใหญ่ รีสอร์ทและร้านอาหารสุดฮิปส าหรับคนชอบชิว บา้น
ไมส้ไตลก์ระท่อมแบบยโุรป ตั้งอยูท่่ามกลางกลางป่าไมแ้ละขุนเขา ท าให้เราไดส้ัมผสัธรรมชาติกนัอยา่ง
ใกลชิ้ด ณ เขาใหญ่ บริเวณดา้นหนา้จะมีเหมือนโรงนาขนาดใหญ่ตั้งอยู ่เราเรียนวา่  " The Birder’s Lodge 
Farmer’s Market " ตลาดนดัในโรงนาแห่งน้ี จะขายสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น พืชผกั ผลไม ้
เห็ด และตน้ไม ้พ่อคา้แม่คา้ส่วนใหญ่ ก็เป็นชาวบา้นท่ีอยูใ่นพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง The Birder’s Lodge 
Farmer’s Market เปิดเฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย ์
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

20.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
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ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ฟลอร่า ปาร์ค วงัน ้าเขียว   https://www.facebook.com/FloraparkWNK 
Mister Mushroom  https://www.facebook.com/Wnkfarm/  
The birder's Lodge   https://www.facebook.com/thebirderslodgekhaoyai/?ref=page_internal 

 
โปรดน าบัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวนัเดินทาง 

หลกัฐานแสดงการรับวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวคัซีน 
(โปรดเช็คเม่ือจองอีกคร้ัง เน่ืองจากอาจมีการปรับเปล่ียนตามค าสั่งจงัหวดั) 

------------------------------------------------------------- 
ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย  : กลอ้งถ่ายรูป  แบตเตอร่ี อุปกรณ์กนัแดด  กระเป๋าลดโลดร้อน กระเป๋าคู่ใจ 

ร่ม  หมวก แวน่ตา  เส้ือผา้สีสัน รองเทา้สวมใส่สบาย  ยารักษาโรคประจ าตวั และของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็น 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ราคาน้ีการันตีตั้งแต่ 8 ท่านข้ึนไป 
2. รถตูป้รับอากาศ 1 คนั ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าน ้าด่ืมและของวา่ง ตามรายการท่ีระบุ 
5. การประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ การท่องเท่ียว ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

(กรมธรรมว์งเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกนัอาหารเป็นพิษ ตามเง่ือนไขของบริษทั
ฯ ประกนัวินาศภยัท่ีบริษทัฯ ท าไว ้ส าหรับผู้มีอายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี 
หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 

*ค่ารักษาพยาบาล ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าทีจ่ดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก

การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) เช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมต่างๆ การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  
เป็นตน้ 

https://www.facebook.com/FloraparkWNK
https://www.facebook.com/Wnkfarm/
https://www.facebook.com/thebirderslodgekhaoyai/?ref=page_internal
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2. ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 
4. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 100 บาท 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/

ไลน์ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้

ทางธนาคารท่ีระบุ หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ การช าระไม่ครบ ถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 

 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
2. หากงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้

ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางผูจ้ดัขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงผู ้
จดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 

3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม 

4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั 



หนา้ 6 - Code JNL116-โปรแกรม One Day Trip วงัน ้ าเขียว ชมสวนดอกไม ้เดินทางวนัเสาร์_เดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์65 

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายท่ี
บริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้ 

6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย
ต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป 
ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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