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Day Trip จิมทอมป์สนั ฟารม์ – Fairy’S Scone House Khaoyai 

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดั โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและเป็นไปตาม

มาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวดัอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จ

ลลา้งมอืใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.00 น. น าท่านแวะรับประทานอาหารเชา้ ตามอธัยาศัย 

09.00 น. เดินทางถึง จิมทอมป์สนั ฟารม์ “ดอกไมบ้าน อีสานม่วนชื่น” ให้ท่านไดน้ัง่รถรางเที่ยวชม หรือเช็คอิน 9 

จดุส าคญั Mirror Memory / ร่ืนเริงใจ Café  (เนนินมสาว) / เจิดจา้ดัง่ตะวนัฉาย (ทุ่งทานตะวนั) / กองเงนิกองทอง 

(ลานฟักทอง) / เย็นใจ ลอยละล่อง (เรือในบึงบัว) / สวัสดี เบิกบานใจ Everyday (ลานดอกไมเ้จ็ดสี) / สขุใจ 

Sanctuary (วิหารกระจกส)ี / ขวญัยืนสมัพนัธ ์(หมูบ่า้นอีสาน) /อีสานสมยัแอนดบ์าร ์(บารล์บักลางหมูบ่า้นอีสาน) 

ตามอธัยาศัย 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

13.00 น. น าท่านออกเดินทางตอ่สู ่Fairy's Scone House Khaoyai คาเฟ่ที่ขึน้ชือ่เร่ืองสโคน บา้นเดีย่วสไตลท์ัศคานีสอีิฐแดง 

ที่รายลอ้มดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดจ้ิบชายามบ่าย หรือเลือกชิมสโคนแบบตน้ต าหรับอังกฤษ อิสระใหท้่านได้

ถ่ายรปูชคิๆ ตามอธัยาศัย 

15.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพมหานคร 

20.00 น. เดนิทางถึงกรงุเทพมหานครอย่างสวสัดิภ์าพ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

เดนิทาง 2-3 ทา่น 2,190 บาท 

เดนิทาง 4-5 ทา่น 1,390 บาท 

เดนิทาง 6-7 ทา่น 999 บาท 

เดนิทาง 8-9 ทา่น 799 บาท 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้สญัชาติไทย 

 
หมายเหต ุ(กรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว (ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัรเ์ฉพาะผูเ้ดินทางสญัชาตไิทย 

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. คนขบัรถ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 
2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่อาหารเชา้/กลางวัน/เย็น 

2. คา่มคัคเุทศกแ์ละสตา๊ฟของบริษทั 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

4. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ิมเติม กรณีท่ีเป็นผูเ้ดินทางสัญชาติอ่ืน  อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยาน

แห่งชาต ิ

6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร ์เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงินเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เคร่ืองดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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