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    วนัเดียวเท่ียว....วนัเดียวเท่ียว....จิมจิมทอมป์สนัฟารม์ ทอมป์สนัฟารม์ โคราชบา้นเอ็งโคราชบา้นเอ็ง    

““มังมูน บุญข้าว มังมูน บุญข้าว 2558”2558”  น าเสนอความผูกพนัของคนกบัข้าว และวถิีชนอสีานน าเสนอความผูกพนัของคนกบัข้าว และวถิีชนอสีาน   

    ศาลเจ้าแม่ทบัทมิอายุ 200 ปีศาลเจ้าแม่ทบัทมิอายุ 200 ปี  อนุสาวรีย์ย่าโม อนุสาวรีย์ย่าโม ““ท้าวสุรนารีท้าวสุรนารี””  

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือเลือกเดินทางเ(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะกบัรถตู้ป็นหมู่คณะกบัรถตู้))    

***พเิศษรับเส้ือฟรี เก๋ไก๋วนัธรรมดาน่าเทีย่ว เพียงเลือกเดินทางวนัธรรมดา จันทร์***พเิศษรับเส้ือฟรี เก๋ไก๋วนัธรรมดาน่าเทีย่ว เพียงเลือกเดินทางวนัธรรมดา จันทร์ --ศุกร์***ศุกร์***   

ก ำหนดกำรเดนิทำง   
05.30 น.  ทุกท่านพรอ้มกนัท่ี จุดนัดหมาย ..... (กรุงเทพฯ) เจา้หน้าท่ี Thai AEC Center ใหก้ารตอ้นรบั ออกเดินทางโดยรถ

โคช้ และรถตูป้รบัอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี เพ่ือความสะดวกระหวา่งทาง บริการอาหารเชา้แบบปิคนิก 

(กล่อง) บนรถ  มคัคุเทศกแ์นะน าขอ้มูลการท่องเท่ียว  

09.00 น.  ออกเดินทางถึง จมิ ทอมป์สนั ฟารม์ แหล่งท่องเท่ียวเกษตรเชิงวฒันธรรมอีสาน ท่ีมุ่งสืบสานภูมิปัญญาและสาน

ต่อองคค์วามรูแ้หง่ “ถ่ินอีสาน” ใหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยนื ชวนนักท่องเท่ียวสนุกสุขสนัตร์บัลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติ

อนังดงาม ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินครบรส ทั้ง “ชม ชิล ชอ้ป” กบั “จมิ ทอมป์สนั ฟารม์ทวัร ์2558 : มงัมูน บุญ

ขา้ว” (Jim Thompson Farm Tour 2015: Mang Moon Boon Khao) เปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ชม ระหว่างวนัเสาร์

ท่ี 5 ธนัวาคมน้ี ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 10 มกราคม 2559  สมัผสัมนตเ์สน่หแ์หง่ความสวยงามของธรรมชาติอนัอุดม

สมบูรณ์ กบั 5 จุดท่องเท่ียวยอดนิยม บนพ้ืนท่ีกวา่ 600 ไร ่พรอ้มเรียนรูจ้ิตวญิญาณแห่งความเป็น “อีสาน” ผ่าน

ความวจิิตรงดงามของสถาปัตยกรรมอีสานดั้งเดิมหลากหลายรูปแบบ ต่ืนตาต่ืนใจไปกบักิจกรรมไฮไลท์

ประจ าปี “มงัมูน บุญขา้ว” ท่ีน าเสนอเร่ืองราวความผูกพนัระหวา่ง “ขา้ว” กบั “วถีิชีวิตชาวอีสาน” ในแง่มุมของ

ประเพณีวฒันธรรม พรอ้มชมกระบวนการผลิต ผา้ไหมอยา่งใกลชิ้ดทุกขั้นตอน   

จุดท่องเท่ียวท่ี 1: ทุ่งคอสมอสและแปลงเก็บผกัปลอดสาร ท่ามกลางสีสนัอนัสดใสของ “ทุ่งดอกคอสมอสสีชมพ”ู ท่ีกวา้งไกล

สุดลูกหลููกตา บนพ้ืนท่ีกวา่ 40 ไร ่เพลินตาเพลินใจไปกบั “สวนลอยฟ้า” ท่ีมีทั้งไมด้อก

และเห็ดหลากหลายสายพนัธุ ์ สนุกสนานกบัการเก็บผกัสดๆ จาก “แปลงผกัปลอด

สาร U-Pick Garden” และอยา่พลาดชมอีกหน่ึงกิจกรรมโดดเด่นประจ าจุดท่องเท่ียวน้ี 

กบั “รถนิทรรศการหมอล าเคล่ือนท่ี” (Molam Mobile Bus) ท่ีพรอ้มพานักท่องเท่ียว

เดินทางสู่โลกแหง่หมอล าอนัเป็นแก่นแทแ้บบฉบบัของวถีิชีวติชาวอีสาน   

จุดท่องเท่ียวท่ี 2: ลานฟักทองและทุ่งดอกไมห้ลาก

สี สูดอากาศบริสุทธ์ิสดช่ืนของภูเขาพญาปราบ ตระการตากบัทุ่งดอกไมห้ลากสี

ท่ีใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ก็บภาพในมุมสูงแบบ 360 องศา ต่ืนตากบัลานฟักทอง

ยกัษ์สีสนัสดใสหลากหลายสายพนัธุ ์ ตะลุยเท่ียว“ลาน

บั้งไฟหลากสี” เพลิดเพลินกบัขบวนเซ้ิงบั้งไฟและการ

เอบ้ั้งไฟลวดลายอีสานโบราณท่ีแหผ่่านทุ่งดอกไมอ้ยา่ง

ครึกคร้ืน และสนุกสนานกบักิจกรรม “คลอ้งกระต๊ิบจิว๋” ณ กลางทุ่งดอกไมห้ลากสี 

จุดท่องเท่ียวท่ี 3: หมู่บา้นอีสาน ชมความวจิิตรงดงามของ “สถาปัตยกรรมอีสาน” ท่ี

ไดร้บัการรวบรวมและสรา้งขึ้ นไวม้ากท่ีสุด ทั้งบา้นเรือนโบราณและศาสนาคารอีสาน

ดั้งเดิมอยา่ง สิม หอไตร หอกลอง ฯลฯ ยลมรดกพ้ืนถ่ินอนัทรงคุณค่า “เรือนนางเผอะ” เรือนโคราชท่ีไดร้บัรางวลั

อนุรกัษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2558 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
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  พบกบักิจกรรมไฮไลทป์ระจ าปี “มงัมูน บุญขา้ว” กบัการน าเสนอความผูกพนัระหวา่ง “ขา้ว” กบั “วถีิชีวติของชาว

อีสาน” ในแง่มุมของประเพณีวฒันธรรม “ฮีตสิบสอง” หรือจารีตประเพณี 12 เดือน ของชาวอีสาน 

จุดท่องเท่ียวท่ี 4: หมู่บา้นจมิ ชมและเรียนรูก้ระบวนการผลิตผา้ไหมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของจิม ทอมป์สนัอยา่งใกลชิ้ด ครบทุก

ขั้นตอนตั้งแต่แรกเร่ิมของเสน้ใยธรรมชาติอนัมหศัจรรยข์องหนอนไหม การสาวไหม การฟอกยอมเสน้ไหม การทอ

ผา้ และการพิมพผ์า้ไหม 

จุดท่องเท่ียวท่ี 5: ตลาดจมิ เดินชิลชมความงามของสวนสวยแนวตั้งซิลเวอรฟ์อลและทุ่งดอกฮอลล่ีฮ็อค ก่อนจะปิดทา้ยทริปดว้ย

การสนุกชอ้ปผกั ผลไม ้ ตน้ไม ้ ไมด้อกกระถางหลากหลายสายพนัธุ ์ และผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป

จากจิม ทอมป์สนัฟารม์ ตลอดจนผา้ไหม ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม และผลิตภณัฑต่์างๆ มากมาย  

     

13.00 น.  บริการอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารแป้งหอม  ปักธงชยั   

ช่วงบ่าย  เดินทางสู่ ศาลเจา้แม่ทบัทิม  “ตุย้บ่วยเต่งเหนียง” หรือ “จุยบ่วยเน่ียว” เจา้แม่สวรรค ์ เจา้แม่ชายน ้าแลว้แต่

เรียก ณ ถนนโพธ์ิกลาง สกัการะขอพรเสริมศิริมงคล และดลความรุง่เรือง ชมเสาฟ้าดิน ๙ มงักร ขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในโลก สมควรแก่เวลาเดินทางขอพร อนุสาวรียท์า้วสุรีนารี “ยา่โม” ลอดซุม้ประตชุูมพล ซ้ือกุณเชียง เสน้หม่ี

โคราชเป็นของฝากก่อนกลบั  

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  อ าเภอวงัน้อยก่อนกลบั 

22.00 น.  (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน  โดยสวสัด์ิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ    1,599 บาท   เดก็เลก็ อาย ุ2-11 ปี  ท่านละ   1,199 บาท   

เดนิทางโดยรถตู้ 8-9 ท่าน ๆละ     1,800 บาท (เดนิทางในวันธรรมดา และเสาร์อาทิตย์โปรดตดิต่อเจ้าหน้าที่) 

อัตราค่านีร้วม  - คา่อาหาร 3 มือ้ท่ีก าหนดในรายการ (เช้า ,กลางวนั , เย็น) 
 - คา่รถน าเท่ียว และพาหนะท้องถ่ิน   - มคัคเุทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหวา่งการเดินทาง 
 - คา่ธรรมเนียมตามรายการที่ก าหนด  - คา่ประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่เคร่ืองดื่มชนิดพิเศษ, คา่ซกัรีด ,คา่โทรศพัท์,คา่มินิบาร์,คา่รักษาพยาบาลกรณีท่ีเกิด
จากโรคประจ าตวั ,คา่อญัมณี หรือกระเป๋าอนัมีมลูคา่ กรณีเกิดสญูหาย เป็นต้น 
 - คา่ใช้จ่ายท่ีเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผู้ เดินทางเอง  
 - คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาต ิท่ีต้องจ่ายเพ่ิม   
 - คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 เปอร์เซน็ต์  และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซน็ต์  
 - ค่าทปิมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อนัเห็นสมควรด้วยน า้ใจของท่าน  
เงื่อนไขการจอง - แจ้งช่ือนามสกลุ พร้อมเบอร์โทรศพัท์ Email / ID :line  
 - ช าระเงินมดัจ า (วนัเดียว 500 บาท ,ทวัร์ 2 วนั 1,000 บาท , ทวัร์ 3 วนัขึน้ไป ท่านละ 2,000 บาท)  
 - สว่นท่ีเหลือช าระทัง้หมดก่อนเดินทาง 7-15 วนั 
หมายเหตุ ก าหนดการข้างต้นอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสทิธ์ิของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว จะยดึถือและค านงึผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของทา่นผู้มีเกียรติซึง่ร่วมเดินทางเป็นส าคญั  

***โปรดเตรียม***  ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจ าตัว , เสือ้กันลม ,หมวก, แว่นตากนัแดด 
***พเิศษสุด เลือกเดนิทางวันธรรมดาทัง้รถบัสและรถตู้ รับฟรี เสือ้ยืดวันธรรมดาน่าเที่ยว จาก ททท. ท่านละ 1 ตัว*** 


