
 

 

 

2TH045: ทวัร์วังน ำ้เขียว สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสำน โอโซนอันดับ 7 ของโลก 
2 วัน 1 คืน 

 

 แผนกำรเดนิทำง 
 
 
 
05.00 น. จดุนดัพบ: Big C Extra ลำดพร้ำว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอำกำศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้าสู ่อ.

วังน ำ้เขียว จ.นครรำชสีมำ 
05.30 น. ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำนี ้ท่ำนจะตกทริป และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

  แวะให้ทา่นรับประทำนอำหำรเช้ำตำมอัธยำศัย ณ ร้ำนอำหำรบ้ำนสวน 2 

09.00 น. เดนิทางถึง อ.วังน ำ้เขียว น าทา่นเท่ียวชมจิมทอป์มสันฟำร์ม สถานท่ีท่ีมีจดุท่องเท่ียวหลากหลาย  
  ประกอบด้วย ทุง่คอสมอส และแปลงเก็บผกัปลอดสาร / ลานฟักทองและทุง่วงกต / หมูบ้่านอีสาน /  
 หมูบ้่านจิม และตลาดจิม อิสระเก็บภาพท่ีระลกึ และช้อปปิง้สินค้ามากมายภายในฟาร์มจิมทอมป์สนั 
12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน (1) ณ ร้ำนอำหำร 
  น าทา่นเดนิทางไปยงั วัดบ้ำนไร่ 2 นมสัการหลวงพอ่คณู เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
  วัดบ้านไร่ 2 เดิมทีคือวันบุไผ่โดยหลวงพ่อคูณไดบ้ริจาคเงินเพือ่ใช้ในการก่อสร้างวดับไุผ่จ านวนกว่า 30 ลา้นบาท 
 ปัจจุบนัไดมี้การปรบัปรุงพฒันาบูรณะก่อสร้างอย่างต่อเนือ่งทัง้สร้างก าแพงวดั, ซุ้มประตู, ทางเขา้ออก, หอระฆงั,  
 หอ้งน ้าและอยู่ระหว่างก่อสร้างศาลาการเปรียญและอโุอสถซ่ึงหากแลว้เสร็จจะเป็นศาสนสถานทีส่ าคญัเพือ่ใหป้ระชาชนได ้

วันแรก กรุงเทพฯ - วังน ำ้เขียว (จมิทอมป์สันฯ) - วัดบ้ำนไร่ 2 - โรงคั่วกำแฟวังน ำ้เขียว - วังน ำ้
เขียวฟำร์ม - ผำเก็บตะวนั 

 



 

 

 

 ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีส าคญัทางศาสนาร่วมกนัวดับา้นไร่ 2ถือเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่ประตูสู่ภาคอีสานความ 
 ภาคภูมิใจของชาวโคราชทีป่ระดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ทีส่ดุในโลกทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งมากราบไหว ้  
 สกัการะเพือ่เป็นศิริมงคลในการเดินทางข้อพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั 
  น าทา่นเดนิทางไปชิมกาแฟสด กบับรยากาศชิลด์ ริมสายน า้ ทุง่นา ร้านกาแฟเทรนด์ใหม ่อีกแหง่หนึง่ 
 ของวนัน า้เขียว ณ โรงค่ัวกำแฟวังน ำ้เขียว อิสระชม และชิม พร้อมทัง้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตาม  
 อธัยาศยั  
  น าทา่นเดนิทาง เข้าสู่ทีพ่กั ณ อิมภูฮลิด์รีสอร์ท@วังน ้าเขียว หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
15.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั วังน ำ้เขียวฟำร์ม ฟาร์มเห็ดบ้านบไุทร ศนูย์สาธิตการปลกู และแปรรูปเห็ดหอม 
 บ้านบไุทร ชมเทคนิคด้านการเกษตรท่ีผลิตโดย ภมูิปัญญาชาวบ้านและเจาะลกึกรรมวิธีแปรรูปเห็ดหอม  
 ให้เป็นสินค้าสารพดัพร้อมเลือกซือ้เห็ดสดและเห็ดแปรรูปฟาร์มเห็ดหอม เห็ดหลินจือ 
  น าทา่นชมพระอาทิตย์ตกดนิท่ี ผำเก็บตะวัน ได้เวลาอนัเหมาะสมน าทา่นเดนิทางกลบั 
19.00 น. บริกำรอำหำรเย็น (2) ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ... ZZzz 
 

 

 

 

06.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ (3) ณ ห้องอำหำรของที่พัก 
08.30 น. น าทา่นเดนิทางไป Montana farm (มอนทำน่ำฟำร์ม)คือแหลง่ทอ่งเท่ียวบรรยากาศดีทา่มกลางวิวภเูขา

บรรยากาศภายในร่มร่ืนพืน้ท่ีภายในฟาร์มคอ่นข้างกว้างขวางภายในฟาร์มมีฟาร์มแกะสามารถให้อาหาร
น้องแกะสดุนา่รักอยา่งใกล้ชิดมีมมุถ่ายภาพสวยหลายจดุให้ได้ถ่ายภาพรวมถึงให้บริการร้านอาหารโดย
เนรมิตพืน้ท่ีภายในฟาร์มโดยแบง่เป็นจดุตา่งๆเชน่ฟาร์มแกะร้านอาหารกาแฟโรงเรือนปลกูผกัSouvenir 
Shop มมุถ่ายภาพKey of Love เกมส์โซนอลัปาก้าฟาร์มเป็นต้น 
น าทา่นเดนิทางไป วังน ำ้เขียวฟลอร่ำปำร์ค  สมัผสักบัความงามของพนัธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว ท่ีน ามาจดั
แสดงภายในงานกวา่ 30 ชนิด ตระการตากวา่ 2 แสนต้นให้ทา่นได้อิสระเก้บบรรยากาศประทบัใจ 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน (4) ณ ร้ำนอำหำร 
  น าทา่นเดนิทางไป Palioเขำใหญ่ 
  Palioเขำใหญ่ สถานท่ีทอ่งเท่ียวสดุฮิปแหลง่ใหมข่องคนอินเทรนด์ ท่ีตอ่ยอดมาจาก Primo Posto 
  (พรีโม พอสโต) ต่ืนตาต่ืนใจกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมยโุรป คล้าย ๆ Little Italyให้ทา่นอิสระเก็บภาพ 
 ความประทบัใจตามอธัยาศยั 
  น าทา่นแวะซือ้ของฝากท่ี ฟำร์มโชคชัย 
  น าทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 
18.00 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

วันท่ีสอง Montana farm - วังน ำ้เขียวฟลอร่ำปำร์ค - Palioเขำใหญ่ - กรุงเทพฯ 



 

 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

วันเดนิทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 3-11 ปี  

รำคำท่ำนละ 
พักเดี่ยว 

07-08 ธนัวาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
14-15 ธนัวาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
21-22 ธนัวาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
28-29 ธนัวาคม 2562 4,500 4,200 1,000 
30-31 ธนัวาคม 2562 4,500 4,200 1,000 

31 ธันวาคม 2562-01 มกราคม 2563 
(31 วนัสิน้ปี / 1 วนัขึน้ปีใหม)่ 

4,500 4,200 1,000 

04-05 มกราคม 2563 4,200 3,900 1,000 
 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร 

 

ลักษณะกำรเข้ำพัก 

รำคำขึน้อยู่ กับช่วงเทศกำล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
รำคำ 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 4,200 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 3,900 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 3,900 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 3,200 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,000 

 
เงื่อนไขกำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 



 

 

 

อัตรำนีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศVIP 9ท่ีนัง่พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกั1 คืน 

 คา่ธรรมเนียมในการเข้าประเทศลาว 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 5 มือ้ 

 คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 
อัตรำนีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 

× ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหักณที่จ่ำย 3% (ในกรณีขอใบก ำกับภำษี) 
 
สิ่งท่ีควรน ำไป 

 หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

 
เงื่อนไขกำรจองและส ำรองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 
 
 



 

 

 

 
เงื่อนไขกำรเดนิทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำงของท่ำน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัร์มาเตม็จ านวนแล้ว) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู้  10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู้  13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 


