กำหนดวันเดินทำง
วันเดินทาง
20-21, 27-28 กุมภาพันธ์ 2564
06-07,13-14, 20-21, 27-28 มีนาคม 2564

อัตราค่าบริการ/ท่ าน
2,490.2,490.-
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คิดถึงเขา ไปเที่ยวกับเรานะ เขาใหญ่ 2วัน 1คืน
เขาใหญ่ ฟาร์ มวิลเลจ ไร่ องุ่นกรานมอนเต้ พาโนราม่ าฟาร์ ม อาร์ ตมิวเซี่ยมเขาใหญ่
ออกเดินทางทุกวันเสาร์ กลับ วันอาทิตย์ กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – กรุงเทพฯ
วันแรก ไร่ องุ่นกรานมอนเต้ – เขาใหญ่ อาร์ ต มิวเซียม – เขาใหญ่ พาโนราม่ าฟาร์ ม – บลูสกายวิลล่า เขาใหญ่
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ปั๊มน้ ามัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
06.20 น. ออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา โดยรถตูป้ รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้าดื่มบนรถ

10.00 น. ไร่ องุ่นกรานมอนเต้ ไร่ องุ่นที่มีความสวยงาม จุดเด่นของที่นี่ก็คือ ทุกคนจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการปลูกองุ่นและ
ทาไวน์ สามารถเดินเล่น ถ่ายรู ปชิคๆ ได้ ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ รับลมเย็นๆ ในไร่ องุ่นสี เขียว ใจกลางเขาใหญ่ ไร่
กรานมอนเต้ได้ปลูกองุ่นไว้หลากหลายสายพันธุ์คละกันไป เพื่อนาไปเข้ากรรมวิธีการผลิตไวน์หลายรสชาติ ไวน์
ของทางกรานมอนเต้ ถือเป็ นไวน์คุณภาพดี และเป็ นแบรนด์ช้ นั นาของประเทศไทย โดยใช้ผลองุ่นที่ปลูกบนไร่
แถมคุณภาพของไวน์การันตีดว้ ยรางวัลจานวนมากทุกปี (ไม่ รวมค่ าทัวร์ ชมไร่ องุ่น ท่ านละ 480 บาท)

เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็ นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะที่คุณพงษ์ชยั สะสมไว้ มีท้ งั ภาพวาด
จากฝี มือศิลปิ นชั้นครู ระดับประเทศหลายร้อยภาพ รวมถึงงานประติมากรรมอีกจานวนมาก เขาใหญ่ อาร์ต มิว
เซียม สร้างขึ้นบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ภายในพื้นที่ท้ งั หมดประกอบด้วยอาคารหอศิลป์ ขนาดใหญ่กว่า 1,700 ตาราง
เมตร และมีสวนประติมากรรมอยูด่ า้ นหน้า ภายใน "อาคารหอศิลป์ " จะประกอบไปด้วยห้องแสดงภาพและ
สื่ อผสมถึง 3 ห้อง ภายในจัดแสดงงานศิลป์ จากศิลปิ นชั้นครู หลากหลายแนว อาทิเช่น อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.เฉลิมชัย
โฆษิตพิพฒั น์, อ.ชลูด นิ่มเสมอ, อ.ประเทือง เอมเจริ ญ, อ.ปรี ชา เถาทอง, อ.ช่วง มูลพินิจ, อ.ประหยัด พงษ์ดา ฯลฯ
รวมถึงผลงานของศิลปิ นรุ่ นใหม่ๆ ด้วย รวมถึงพื้นที่กลางแจ้งที่จดั แสดงงานศิลป์
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ The Chocolate Factory ร้านคาเฟ่ และ ร้านอาหาร เป็ นแบบ 2in1 สุดเก๋ มีสไตล์
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บ่าย

เย็น

เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของเขาใหญ่ทางด้านปากช่องเป็ นฟาร์มเห็ดที่ได้รับ
การตกแต่งด้วย ประติมากรรม น่ารัก โดนใจคนรักเห็ดเมื่อเดินทางเข้ามาในเขตฟาร์มจะได้พบกับเหล่า
ประติมากรรมเห็ดยักษ์ที่ถูกออกแบบมาให้ เป็ นร่ มเงา ทาให้บรรยากาศการเดินเที่ยวชมฟาร์มเห็ดเป็ นไปอย่าง
สนุกสนานโดยรู ปแบบโรงเรื อนที่ทาไม่ซ้ าใครในสไตล์โมเดิร์นด้วยการ ใช้ผนังตาข่ายใช้หลังคาเป็ นเหล็กแผ่น
เพือ่ ให้มีความโปร่ งสามารถระบายอากาศได้ดีตามแบบที่เห็ดชอบและเหมาะกับการท่องเที่ยว

ได้เวลานาท่าน เดินทางเข้าที่พกั เช็คอิน บลูสกาย วิลล่า เขาใหญ่ Blue Sky Villa หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท

วันที่สอง เขาใหญ่ ฟาร์ ม วิลเลจ – ทอสคาน่ า วัลเล่ย์ อิตาลีแห่ งเขาใหญ่ – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท พร้อมคืนห้องพัก

เขาใหญ่ ฟาร์ม วิลเลจ (Khao Yai Farm Village) ฟาร์มสาหรับการเรี ยนรู ้ ทั้งสัตว์เลี้ยงและการเพาะพันธุ์พืชฟาร์ม
ซึ่งก็จะมีกิจกรรมการให้อาหารสัตว์ เช่น แกะ หมู กระต่าย และเต่า แบบถึงเนื้อถึงตัว ไม่มีอะไรมากั้น รวมถึงการ
วาดภาพ ระบายสี การจัดส่วนในขวดโหลแก้วหรื อ Terrarium ทาพิซซ่า และอื่นๆ เรี ยกได้วา่ มีกิจกรรมหลากหลาย
ที่สนุกได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ในที่เดียวกันเลย บรรยากาศโดยรอบของด้วยพื้นที่กว้างขวาง 50 ไร่ ของเขาใหญ่ ฟาร์ม
วิลเลจ ที่ทาให้มีภูมิทศั น์เต็มไปด้วยผืนหญ้า ต้นไม้ใหญ่สีเขียวขจี สิ่ งก่อสร้างเรี ยบง่ายแนวตะวันตก ประกอบกับ
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รั้วสี ขาวเตี้ยๆ ทาให้เขาใหญ่ ฟาร์ม วิลเลจ เหมือนฟาร์มในต่างประเทศ นักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินเล่นกิน
บรรยากาศสวยๆ อากาศเย็นสบาย พร้อมถ่ายภาพ เพียงเท่านี้ก็ชอบแล้ว หรื อชอบปั่ นจักรยานชมแบบชิลๆ ก็ทาได้
สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ที่นี่เป็ นฟาร์มแกะเป็ นหลัก สามารถให้อาหารใกล้ชิดได้ (ไม่ รวมค่ ากิจกรรมทุกชนิด)
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ ทอสคาน่า วัลเล่ย ์ Toscana valley

บ่าย

ทอสคาน่า วัลเล่ย ์ Toscana valley อิตาลีแห่งเขาใหญ่ เหมือนยกเมืองทัสคานี มาไว้ที่นี่ เราจะได้บรรยากาศหรื อ
ความรู ้สึกว่าสิ่ งก่อสร้างส่ วนใหญ่จะไปในทางเดียวกัน คือ จาลองบรรยากาศสไตล์ต่างประเทศทั้งอิตาลีหรื อ
อังกฤษมาไว้ ทั้งในส่ วนของ ที่พกั ร้านอาหาร หรื อสถานที่ท่องเที่ยว โดยที่ไม่ตอ้ งนัง่ เครื่ องบินข้ามฟ้าข้ามทะเล
ไปให้ไกลถึงเมืองนอก หนึ่งในสถานที่สุดชิคที่โดดเด่นและเป็ นที่นิยม ขับรถเข้ามายัง Town Square Suites เป็ น
ส่วนของร้านอาหารและร้านขายเครื่ องดื่ม ด้านในมีร้านกาแฟซึ่งมีชื่อ VINO Cafe & Bar บริ การกาแฟและ
เครื่ องดื่ม รสชาติกาแฟและเครื่ องดื่มทีนี่อร่ อยเลยทีเดียว (ไม่ รวมค่ าอาหารและเครื่ องดื่ม)
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ และแวะซื้อของฝากก่อนกลับ
19.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
--------------------------------------------------------------รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย - กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ ม, รองเท้าสวมใส่ สบาย, ยาประจาตัว
ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้ าใจ จากแหล่ งข้ อมูลอ้ างอิงด้ านล่ าง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเชิ ญชวนคนไทยเที่ยวไทย เพื่อช่ วย
กระตุ้นเศรษฐกิจท่ องเที่ยวภายในประเทศ

ไร่ องุ่นกรานมอนเต้ https://www.facebook.com/granmonte/
เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม https://th-th.facebook.com/KhaoYaiArtMuseum
เขาใหญ่ ฟาร์ม วิลเลจ https://www.facebook.com/khaoyai.farmvillage.fanpage/
เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม https://www.facebook.com/KhaoyaiPanoramaFarm/
ทอสคาน่า วัลเล่ย ์ Toscana valley https://www.facebook.com/ToscanaValley/

หน้า 4 - Code JNL-IS55-โปรแกรม เขาใหญ่ บลูสกายวิลล่า 2 วัน 1 คืน เดินทางวันเสาร์-อาทิตย์_เดือนกุมภา-มีนา64

ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะโควิท 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

อัตรำค่ำบริกำร (บำท/ท่ ำน)
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ 2564
06-07,13-14, 20-21, 27-28 มีนาคม
20-21, 27-28

อัตราค่าบริการ/ท่ าน

+พักเดี่ยว/ท่ าน

2,490.-

1,200.-

2564

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ และทีมงาน ตลอดการเดินทาง
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
3. ค่าที่กพัก 1 คืน บลูสกาย วิลล่า เขาใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
4. ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ ุมครอง ไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ าย)

ฟรี!! บริการถ่ ายรูปตลอดทริป (รูปถ่ าย เจ้ าหน้ าที่จัดส่ งในช่ องทางทีเ่ หมาะสม)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน เป็ นต้น
2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 200 บาท
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และกรุ ณาต้องแจ้งล่วงหน้า
ก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี )
วิธีการจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล์) ส่ งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
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3.ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนภายใน 1 วันทาการ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็ จสมบูรณ์ โดย
การโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอ
อยู่ การชาระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืน
เงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสิ ทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนิ นการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ สู ญหายในทรั พย์สินหรื ออย่างอื่ น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่ อจลาจล การปฎิ วตั ิ และอื่ นๆ ที่ เกิ ดขึ้น
ทางตรงหรื อทางอ้อม
4. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
5. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ ง ผูเ้ ดินทา งไม่
สามารถเรี 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 ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดิ นทางอื่ นๆ หรื อทรั พย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของเจ้าหน้า ที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามคาชี้ แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนิ นต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ
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