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    2 วนั 1 คืน2 วนั 1 คืน  วงัน ้ ำวงัน ้ ำเขียว จิมเขียว จิมทอมป์สนัทอมป์สนั  ฟำรม์ ฟำรม์     

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

วดัหัวสวน อโุบสถ์แสตนเลส วดัหัวสวน อโุบสถ์แสตนเลส วดัปากน า้โจ้โล้ อโุบสถ์สีทอง วดัปากน า้โจ้โล้ อโุบสถ์สีทอง UUnnsseeeenn  เดอะเวโรน่า ทบัลาน แดนอตีาลี่เดอะเวโรน่า ทบัลาน แดนอตีาลี่  

(เลือกเดินทางได้(เลือกเดินทางได้ทั้งรถตู้ และรถโค้ชปรับอากาศ)ทั้งรถตู้ และรถโค้ชปรับอากาศ)  

ก ำหนดกำรเดนิทำง   
วนัแรก  กรงุเทพฯ – บำงคลำ้ แปดริ้ว – เดอะเวโรน่ำทบัลำน – วงัน ำ้เขียว ผำเกบ็ตะวนั   
05.30 น.  ทุกท่านพรอ้มกนัท่ี จุดนัดหมาย ..... (กรุงเทพฯ) เจา้หน้าท่ี Thai AEC Center ใหก้ารตอ้นรบั ออกเดินทาง

โดยรถโคช้ และรถตูป้รบัอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ วงัน ้ำเขียว เพ่ือความสะดวกระหวา่งทาง บรกิำรอำหำรเชำ้

แบบปิคนิก (กล่อง) บนรถ  มคัคุเทศกแ์นะน าขอ้มูลการท่องเท่ียว  

07.30 น.  เดินทางถึงยงั วดัหวัสวน Unseen ชวนดูอุโบสถแ์สตนเลสแปดร้ิวสวยงามแปลกตา ภำพฝำผนงัแอรบ์ลสั 

ตั้งอยูท่ี่อ าเภอบางคลา้ เป็นแนวคิดของเจา้อาวาสท่ีวา่โบสถท่ี์สรา้งดว้ยปูนหรือจะยืนยาวเท่าวสัดุโลหะชนิด    

แสตนเลส 304 จึงด าเนินการดว้ยงบ 50 ลา้นบาทจากฝีมือช่าง และพระลูกวดัจนแลว้เสร็จ    

09.00 น.  เท่ียวชม อุโบสถสี์ทอง วดัปำกน ้ำโจโ้ล ้Unseen อ.บางคลา้ ลอดพระอุโบสถน์ าชยั เพราะถือวา่สถานท่ีแห่งน้ี

คือจุดท่ีพระเจา้ตากมีชยัเหนืออริราชศตัรู     

   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอำหำร     

ช่วงบ่ำย  เดินทางสู่ เขตพ้ืนท่ีกสิกรรมไรส้ำรพิษ วงัน ้ำเขียว ดินแดนแห่งโอโซนอนัดบัที่ 7 ของโลก น าท่านชม 

เมืองเวโรน่ำ แห่งแควน้เวเนโต ้ ประเทศอิตาลี ตน้ก าเนิดนวนิยาย โรมิโอ&จูเลียต อนัเล่ืองช่ือของโลก จึง

กอ่ก าเนิดดินแดนแห่งรกัในเมืองไทย ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ  ใหค้วามรูสึ้กโรแมนติ

กแบบสุดๆ พรอ้มสถาปัตยกรรมท่ีจ าลองสะพาน Castelvecchio ทะเลสาบ Garda ลานกลางแจง้แบบ Arena 

หอคอย Lamberti หอนาฬิกา หอระฆงั จตุัรสัเออรเ์บท่ีใหคุ้ณไดเ้ขา้ถึงความเป็นเวโรน่าแบบสุดๆ 

16.00 น. เดินทางสู่ วดับำ้นไร ่2 นมสัการรูปหล่อหลวงพ่อคณู ขนาดหน้าตกั 9 เมตร สงู 18 เมตร  ชมโรงเพาะเห็ด 

วงัน ้ำเขียวฟำรม์ ชมการเพาะเห็ดสายพนัธุต่์างๆ ตลอดจนเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพเป็นของฝากได ้ 

17.40 น.  เดินทางสู่ ผำเก็บตะวนั อุทยำนแห่งชำตทิบัลำน ร่วมยิงหนังสต๊ิกปลูกป่า จากลูกลาน พรอ้มชมพระอาทิตย์

ลบัขอบฟ้าไดอ้ยา่งงดงาม สดูอากาศสบายๆใหชุ่้มปอด      

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอำหำรครวัตน้ไทร   

  หลงัอาหารเขา้ท่ีพกั อิมภูฮิลล ์รสีอรท์ หรือระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2 ท่าน) ในอ าเภอวงัน ้าเขียว     
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วนัท่ีสอง   วงัน ำ้เขยีว – จมิทอมป์สนัฟำรม์ ปักธงชยั – กรงุเทพฯ 
07.00 น.  รบัประท่านอาหารเชา้ ณ หอ้งอำหำรรสีอรท์  

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ จมิ ทอมป์สนั ฟำรม์ แหล่งท่องเท่ียวเกษตรเชิงวฒันธรรมอีสาน ท่ีมุ่งสืบสานภูมิปัญญาและ

สานต่อองคค์วามรูแ้ห่ง “ถ่ินอีสำน” ใหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยืน ชวนนักท่องเท่ียวสนุกสุขสนัตร์บัลมหนาวท่ามกลาง

ธรรมชาติอนังดงาม ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินครบรส ทั้ง “ชม ชิล ชอ้ป” กบั “จมิ ทอมป์สนั ฟำรม์ทวัร ์2558 : 

มงัมูน บุญขำ้ว” (Jim Thompson Farm Tour 2015: Mang Moon Boon Khao) เปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้

ชม ระหว่ำงวนัเสำรท์ี่ 5 ธนัวำคมน้ี ถึงวนัอำทิตยท์ี่ 10 มกรำคม 2559  สมัผสัมนตเ์สน่หแ์ห่งความ

สวยงามของธรรมชาติอนัอุดมสมบรูณ ์ กบั 5 จุดท่องเท่ียวยอดนิยม บนพ้ืนท่ีกวา่ 600 ไร่ พรอ้มเรียนรูจ้ิต

วิญญาณแห่งความเป็น “อีสาน” ผ่านความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมอีสานดั้งเดิมหลากหลายรูปแบบ ต่ืน

ตาต่ืนใจไปกบักิจกรรมไฮไลทป์ระจ าปี “มงัมูน บุญขำ้ว” ท่ีน าเสนอเร่ืองราวความผูกพนัระหวา่ง “ขา้ว” กบั 

“วิถีชีวิตชาวอีสาน” ในแง่มุมของประเพณีวฒันธรรม พรอ้มชมกระบวนการผลิต ผา้ไหมอยา่งใกลชิ้ดทุก

ขั้นตอน กอ่นปิดทา้ยทริปดว้ยการสนุกชอ้ปของฝากคุณภาพเยี่ยมจาก จมิ ทอมป์สนั ฟำรม์ 

จุดท่องเท่ียวที่ 1: ทุ่งคอสมอสและแปลงเก็บผกัปลอดสำร ท่ามกลางสีสนัอนัสดใสของ “ทุ่งดอกคอสมอสสีชมพู” ท่ี

กวา้งไกลสุดลูกหลููกตา บนพ้ืนท่ีกวา่ 40 ไร่ เพลินตาเพลินใจไปกบั “สวนลอยฟ้ำ” ท่ีมี

ทั้งไมด้อกและเห็ดหลากหลายสายพนัธุ ์สนุกสนานกบัการเก็บผกัสดๆ จาก “แปลงผกั

ปลอดสำร U-Pick Garden” และอยา่พลาดชมอีกหน่ึงกิจกรรมโดดเด่นประจ าจุด

ท่องเท่ียวน้ี กบั “รถนิทรรศกำรหมอล ำเคลื่อนที่” (Molam Mobile Bus) ท่ีพรอ้มพา

นักท่องเท่ียวเดินทางสู่โลกแห่งหมอล าอนัเป็นแกน่แทแ้บบฉบบัของวิถีชีวิตชาวอีสาน 

กอ่นข้ึนรถน าชมไปยงัจุดท่องเท่ียวต่างๆ ต่อไปภายในฟารม์ 

จุดท่องเท่ียวที่ 2: ลำนฟักทองและทุ่งดอกไมห้ลำกสี สดูอากาศบริสุทธ์ิสดช่ืนของ

ภูเขาพญาปราบ ตระการตากบัทุ่งดอกไมห้ลากสีท่ีใหนั้กท่องเท่ียวได้

เก็บภาพในมุมสงูแบบ 360 องศา ต่ืนตากบัลานฟักทองยกัษ์สีสนั

สดใสหลากหลายสายพนัธุ ์ ตะลุยเท่ียว“ลำนบั้งไฟหลำก

สี” เพลิดเพลินกบัขบวนเซ้ิงบั้งไฟและการเอบ้ั้งไฟลวดลายอีสาน

โบราณท่ีแห่ผ่านทุ่งดอกไมอ้ยา่งครึกคร้ืน และสนุกสนานกบั

กิจกรรม “คลอ้งกระติ๊บจิว๋” ณ กลางทุ่งดอกไมห้ลากสี 

จุดท่องเท่ียวที่ 3: หมู่บำ้นอีสำน ชมความวิจิตรงดงามของ “สถำปัตยกรรมอีสำน” ท่ีไดร้บัการรวบรวมและสรา้งข้ึนไวม้าก

ท่ีสุด ทั้งบา้นเรือนโบราณและศาสนาคารอีสานดั้งเดิมอย่าง สิม หอไตร หอกลอง ฯลฯ 

ยลมรดกพ้ืนถ่ินอนัทรงคุณคา่ “เรือนนางเผอะ” เรือนโคราชท่ีไดร้บัรางวลัอนุรกัษ์ศิลปะ

สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2558 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม

ราชูปถมัภ ์พบกบักิจกรรมไฮไลทป์ระจ าปี “มงัมูน บุญขำ้ว” กบัการน าเสนอความผูกพนั

ระหวา่ง “ขา้ว” กบั “วิถีชีวิตของชาวอีสาน” ในแง่มุมของประเพณีวฒันธรรม “ฮีตสิบ

สอง” หรือจารีตประเพณี 12 เดือน ของชาวอีสาน  
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จุดท่องเท่ียวที่ 4: หมู่บำ้นจมิ ชมและเรียนรูก้ระบวนการผลิตผา้ไหมอนัเป็นเอกลกัษณข์องจิม ทอมป์สนัอยา่งใกลชิ้ด ครบทุก

ขั้นตอนตั้งแต่แรกเร่ิมของเสน้ใยธรรมชาติอนัมหศัจรรยข์องหนอนไหม การสาวไหม การฟอกยอมเสน้ไหม 

การทอผา้ และการพิมพผ์า้ไหม 

จุดท่องเท่ียวที่ 5: ตลำดจมิ เดินชิลชมความงามของสวนสวยแนวตั้งซิลเวอรฟ์อลและทุ่งดอกฮอลล่ีฮ็อค กอ่นจะปิดทา้ยทริป

ดว้ยการสนุกชอ้ปผกั ผลไม ้ ตน้ไม ้ ไมด้อกกระถางหลากหลายสายพนัธุ ์ และผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและ

แปรรูปจากจิม ทอมป์สนัฟารม์ ตลอดจนผา้ไหม ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม และผลิตภณัฑต่์างๆ มากมาย  

    

13.00 น.  บริการอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอำหำรบำ้นแป้งหอม  ปักธงชยั   

ช่วงบ่ำย  เยี่ยมชมผา้ไหมทอพ้ืนเมืองอนัโด่งดงัของ อ  ำภอปักธงชยั แวะซ้ือของฝากกอ่นกลบั ระหวา่งเสน้ทางผ่าน   

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอำหำร  อ าเภอวงัน้อยกอ่นกลบั 

20.00 น.  (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน  โดยสวสัด์ิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ    3,599 บาท กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 900.- บาท 

 เดก็เลก็ อาย ุ2-11 ปี  ท่านละ   2,699 บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อัตราค่านีร้วม - คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 1 คนื  - คา่อาหารตามมือ้ท่ีก าหนดในรายการ 
 - คา่รถน าเท่ียว และพาหนะท้องถ่ิน   - มคัคเุทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหวา่งการเดินทาง 
 - คา่ธรรมเนียมตามรายการที่ก าหนด  - คา่ประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่เคร่ืองดื่มชนิดพิเศษ, คา่ซกัรีด ,คา่โทรศพัทื,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 าหนดการข้างต้นอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ณะและเวลา โดยการขอสงวนสทิธ์ิของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว จะยดึถือและค านงึผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของทา่นผู้มีเกียรติซึง่ร่วมเดินทางเป็นส าคญั  

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


