
โปรแกรม ทวัรเ์ขาใหญ่ 3 วนั 2 คนื สมัผสัโอโซนที่ดีอนัดบั 7 ของโลก

พกั 5-Star Mövenpick Resort Khao Yai 2 คนื
พรอ้มโปรแกรมดูแลสขุภาพกบัทมีแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ

วนัแรก

07.00 น. นดัพบคณะทีจ่ดุนดัพบ

ที่พกัสดุหรูท่ามกลาง

อากาศบรสิทุธิ์

เที่ยวทัว่ไทยไปชม กญั กบัธญั โกลบอล ทราเวล

 แวะเที่ยวฟารม์โชคชยั ทาํกจิกรรมภายในฟารม์

 เที่ยวไร่ทองสมบูรณ์ เพลดิเพลนิกบักจิกรรมภายในไร่

 สขุใจกบัโปรแกรมดูแลสขุภาพ ท่ามกลางธรรมขาติ อากาศที่บรสิทุธ์ิ



วนัแรก

07.00 น. นดัพบคณะทีจ่ดุนดัพบ

08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP มุ่งหนา้สู่ ไร่ทองสมบูรณ์คลบั สถานที่ท่องเที่ยว

เชิงผจญภยั ท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม ้ นานาพนัธุ ์ พรอ้มดว้ยกิจกรรมต่างๆทีส่รา้งความสนุก

และตื่นเตน้ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดเ้ขา้มาสมัผสั เพื่อเป็นการป้องกนั และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

Covid-19

** ต ัง้แต่วนัที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นตน้ไป

ทางไรท่องสมบูรณ์จะปิดใหบ้รกิารโซนกจิกรรมชัว่คราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง **

โซนทีเ่ปิดใหบ้รกิารอยู่ไดแ้ก่

 ขีม่า้

 ร่อนทอง

 ววักระทงิ

 ใหอ้าหารมา้

 ป้อนนมหมู

 แต่งชดุคาวบอย

12.00 น. อาหารกลางวนัที่รา้น

บา่ย ใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิกบักจิกรรมภายในไร่ทองสมบูรณ์ ตามอธัยาศยั



สมควรแก่เวลานาํท่านเช็คอนิเขา้พกัที่ Mövenpick Resort Khao Yai (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ
1 ชม.) ที่พกัสูดหรู ท่ามกลางธรรมชาติ ดุจด ัง่ปราสาทในเทพนิยาย บนเน้ือที่กว่า 1,300 ไร่ ใหท่้าน

ไดร่้วมกจิกรรมดงันี้

 สปา และนวดกญัชาผ่อนคลาย

 โยคะ/คลาสสมาธ/ิการเดนิแบบนอรด์กิ

 กจิกรรมพเิศษ : ขีจ่กัรยาน/ขี่ม่า้/ถา่ยภาพ

 เขา้รบัทรตีเมนทดู์แลสุขภาพ (อนิฟาเรด/ซาวน่า/ดรปิวติามนิฟ้ืนฟู)

คํา่ อาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั เขา้พกัทีโ่รงแรม หอ้งพกัแบบ Executive Deluxe Room/ขนาด 55 ตร.ม

วนัที่สอง



วนัที่สอง

08.00 น. อาหารเชา้สุดพเิศษทีป่รุงดว้ยสว่นผสมของใบกญัชา

09.00น. ใหท่้านไดพ้บกบัศูนยบ์ริการทางการแพทยช่ื์อดงัระดบัโลกจากศูนยส์ุขภาพพานาซี เวลลเ์นส เขาใหญ่

ทีม่เีครื่องมอืตรวจเช็คร่างกายทีท่นัสมยั ทีพ่รอ้มดูแลโดยทมีแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญ

 ไดร้บัการปรกึษาจากแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญ

 เทคโนโลยตีรวจสุขภาพอจัฉริยะ AI CHECK UP ทรีตเมนทฟ้ื์นฟูสุขภาพ (สแกนร่างกายระบบ

EIS, วเิคราะหผ์ลเลอืดแบบเรยีลไทม,์ การตรวจองคป์ระกอบร่างกาย)



12.00 น. อาหารกลางวนั

จบินํา้ชายามบา่ย จากนัน้เทีย่ว ชมฟารม์กญัชา การเยีย่มชมกระบวนการผลติ และแปรรูปกญัชา การฝึก

ทาํอาหารทีม่สีว่นปรุงผสมกญัชา (ในสว่นทีไ่มใ่ช่ยาเสพตดิ) โปรแกรมการรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพดว้ย

18.00 น. อาหารคํา่ดว้ยเมนูกญัชาสดุพเิศษ

พกัผ่อนตามอธัยาศยั

วนัที่สาม

เชา้ อาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั

อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั

11.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากทีพ่กั

12.00 น. อาหารกลางวนัทีฟ่ารม์โชคชยั



นาํเดนิทางสู่ ฟารม์โชคชยั เพลดิเพลนิกบักิจกรรม สมัผสัวถิชีนบทตามแบบฉบบัชาวตะวนัตก ทอ้งทุ่ง

กวา้งไพศาลปลดปล่อยคุณใหห้ลุดพน้จากวิถีของคนเมือง ผ่อนคลายกบัการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทาํกจิกรรม รดีนมววั นัง่รถชมไร่ และชมการแสดงคาวบอย

สมควรแก่เวลา นาํเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ

*** ราคาน้ีใชไ้ดถ้งึ 30 กนัยายน 2564 *** (อตัราน้ีไม่รวมโปรแกรมสขุภาพ)

*** รายการอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม และสถานการณ์

ทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความปลอดภยั และ ประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกัสาํคญั ***

แพก็เกจน้ีรวม

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม

 ค่ายานพาหนะตลอดการเดนิทาง

 ค่าทปิไกดน์าํเทีย่วและพนกังานขบัรถ

 ค่าเขา้ชมตามสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม

 นํา้ดืม่ หนา้กากอนามยั พรอ้มเจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดนิทาง

 ค่าบรกิารหอ้งพกั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2 ท่าน) (Executive Deluxe Room)

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางสูงสุดไมเ่กนิ 3,000,000 บาท

(* เงือ่นไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมต์ามที่บรษิทักาํหนด *)

แพก็เกจเที่ยวสขุภาพ เขาใหญ่ 3 วนั 2 คนื ราคา / ท่าน

เดินทาง 2-4 ท่าน 29,900.- บาท

เดินทางขัน้ตํา่ 5 ท่าน โดยรถตู ้ 20,900.- บาท

***เพือ่ความปลอดภยั สตรมีีครรภแ์ละเด็กอายตุํา่กว่า 1 ขวบ ไม่สามารถเดินทางร่วมแพก็เกจทวัรน้ี์ได*้**



แพก็เกจทวัรไ์ม่รวม

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศและระหวา่งประเทศ

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ ๆ นอกเหนือจากระบใุนโปรแกรม

 เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ เครื่องดืม่ และอาหารอืน่ ๆ นอกเหนือจากแพก็เกจ

เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของแพก็เกจทวัร ์

เมื่อท่านตกลงที่จะเดินทางตามเสน้ทางโปรแกรมที่ท่านไดศึ้กษารายละเอยีดการเดินทาง

และเงือ่นไขการบรกิารแลว้ เพือ่เป็นการยนืยนัการเดินทาง โปรดสาํรองการเดินทางโดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

1. กรณีตกลงทีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั บรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิาร 50% หรอืเตม็จาํนวน

2. บรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็เงนิค่ามดัจาํ 50% ของราคาแพก็เกจทวัรท์ ัง้หมด ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีจ่อง

3. กรณีตกลงที่จะเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั บริษทัฯ ขอเรียกเก็บเงนิค่าบริการเต็มจาํนวนโดยโอนเขา้บญัชีธนาคาร

ตามทีร่ะบไุวใ้นใบ INVOICE

4. หากท่านไม่ชาํระเงนิส่วนที่เหลอืตามเวลาที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทาง โดยไม่มีเง ื่อนไข

และขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจาํ

5. หากท่านออกเดินทางกบัคณะไปแลว้ หากท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ บรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืค่าบรกิารบางสว่นหรอืท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ

6. หากเกิดปญัหาทางภยัธรรมชาติ สงคราม จราจล มคีาํส ัง่จากทางการ การยกเลกิการใหบ้ริการ ที่พกัสถานที่ต่าง ๆ

หรือเหตุอื่นใดที่บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วเป็นสาํคญั

7. การยกเลกิการเดนิทาง

 ยกเลกิการเดนิทาง 7 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เรยีกเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์

 ยกเลกิการเดนิทางก่อน 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เรยีกเก็บค่าใชจ่้าย 30% ของราคาทวัร์

 ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่ามดัจาํและค่าโปรแกรมทวัรท์ ัง้หมด

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วนหรือท ัง้หมด

ไมว่า่กรณีใด ๆ


