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Jim Thompson Farm-ไรท่านตะวนัมณีศร 

The Chocolate Factory 
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-จิมทอมป์สนั ฟารม์-ไรท่านตะวนัมณีศร-TheChocolate Factory 

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัด โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บน

รถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.00 น. รับอาหารเชา้ก่อนขึน้รถ (แบบกล่อง) 

09.00 น. เดินทางถึง จิมทอมป์สนั ฟารม์ “ดอกไมบ้าน อีสานมว่นชื่น” ใหท้่านไดน้ัง่รถรางเที่ยวชม หรือเช็คอิน 

9 จดุส าคัญ Mirror Memory / รื่นเริงใจ Café  (เนินนมสาว) / เจิดจา้ดัง่ตะวันฉาย (ทุ่งทานตะวัน) / 

กองเงินกองทอง (ลานฟักทอง) / เย็นใจ ลอยละล่อง (เรือในบึงบัว) / สวัสดี เบิกบานใจ Everyday 

(ลานดอกไมเ้จ็ดสี) / สขุใจ Sanctuary (วิหารกระจกสี) / ขวัญยืนสัมพันธ ์(หมู่บา้นอีสาน) /อีสานสมัย

แอนดบ์าร ์(บารล์บักลางหมูบ่า้นอีสาน) ตามอัธยาศัย 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

13.00 น. น าท่านออกเดินทางต่อสู่ ไร่มณีศร ชมทุ่งดอกทานตะวัน ขนาด 110 ไร่ (ดอกทานตะวันบานเต็มที่

ปลายเดือนธนัวาคม) อิสระใหท้่านไดถ่้ายรปูตามอัธยาศัย 

15.00 น. จากนัน้น าท่านแวะชิม ซ้ือช็อกโกแลตแบบโฮมเมด ที่ The Chocolate Factory ใหท้่านไดอ้ิสระเช็คอินและ

ถ่ายรปูตามอัธยาศัย 

17.00 น. น าท่านออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพมหานคร 

ค ่า เดินทางกลบัสู่กรงุเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

26/27 ธนัวาคม 63 

02/03 มกราคม 64 
1,290 บาท 

สงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้สญัชาตไิทย ออกเดินทางขัน้ต า่ 6 ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยว

ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 6 ท่านโดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่

ก าหนด 
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อัตราค่าบริการทวัรน์ีร้วม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 

2. อาหารเชา้ 1 มื้อ (แบบกล่อง)  
3. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 
5. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่าน

ละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น 

3. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

4. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยาน
แห่งชาติ 

5. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน  100 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี

เท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับ

เงนิของท่าน 

2. ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ 

โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการ

เดินทาง 7 วัน เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นค่าใชจ้่ายทัง้หมด ในทกุ

กรณี 
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ขอ้แนะน าส าหรับการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่าน

กรอกแลว้กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด 

6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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