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TOUR ITINERARY
วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - อ.ปากช่ อง นครราชสีมา - ไร่ ทองสมบูรณ์ - พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ ทวด - สวนดอกไม้ สัปปายะ

08.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ จุ ด นัด หมาย สถานี ป๊ั ม ปตท.วิภ าวดีรั งสิ ต ขาออก ตรงข้ ามมหาวิท ยาลัยหอการค้ า โดยมี ที ม งาน MAGIC ON TOUR
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกท่านในเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระ ( กรุ๊ ปเหมา สามารถกําหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานําท่าน
ออกเดินทางโดยรถตู ้ / รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้า สู่ จ.นครราชสี มา จากนั้นทีมงานบริ การอาหารเช้าแบบปิ คนิค (1)
11.00 น. ถึง อ.ปากช่ อง จ.นครราชสีมา บริ การอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร ชิมอาหารอร่ อยท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมสุดสบาย
12.00 น. หลังอาหารนําท่านเดิ นทางต่อสู่ ไร่ ทองสมบู รณ์ คลับ คลับสําหรับผูร้ ักการผจญภัยกลางแจ้งที่ เป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นหนึ่ งในสถานที่
ยอดนิ ยมที่ใช้ในการถ่ายทําละครและสื่ อโฆษณาต่างๆ ท่านสามารถชมสาธิ ตการขี่มา้ ที่ ถูกต้องได้บริ เวณด้านหน้า จากนั้นนําท่านนัง่ รถ
พ่วงท่ องเที่ ยวภายในไร่ ที่มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่ กว่า 300ไร่ อิ สระให้ท่านสนุ กกับกิ จกรรมเครื่ องเล่นที่ แสนสนุ กและท้าทาย อาทิ
ขับ ATV มอเตอร์ ไซด์ตีนโตสี่ ลอ้ ในสนามวิบากท่ามกลางทุ่งหญ้า ตื่นเต้นโลดโผนกลางอากาศจากยอดเขาสู่ ดา้ นล่างด้วย กระเช้าลอยฟ้ า
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14.30 น.
15.30 น.
17.00 น.
18.00 น.

พร้ อ มชมบรรยากาศ ภู เขา และแมกไม้ หรื อ พิ สูจ น์ ฝี มื อ กับ บักกี้ รถวิบ าก 2 ที่ น่ัง ตื่ น เต้น เร้ าใจพร้ อ มตะลุย กับ คนรู ้ ใจ นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ( ค่ าเครื่องเล่ นทุกชนิด ไม่ รวมอยู่ในอัตราค่ าบริการนี้ )
จากนั้นนําท่ านเที่ ยวชมพร้อมสักการะ หลวงพ่ อทวด เขาใหญ่ องค์ ใหญ่ ที่สุดในโลก ณ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ ทวด ขอพรสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์พร้อมชมวิวสวยท่ามกลางขุนเขา 360 องศา
เที่ยวชมสถานที่เที่ยวเชิงเกษตร ณ สวนดอกไม้ สัปปายะ สวนดอกไม้สวยๆ ที่มีการปลูกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลทั้งดอก
ทานตะวัน ดอกคอสมอส ดอกดาวกระจาย ฯลฯ ถ่ายภาพคู่กบั สวนแคนตัส พร้อมเลือกช้อปปิ้ งร้านค้าท้องถิ่นมากมายตามอัธยาศัย
นําท่าน Check In เข้าที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมสิ่ งอํานวยความสะดวกแบบครบครัน อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ จากนั้นเชิญท่าน
พักผ่อนสูดอากาศโอโซนบริ สุทธิ์ให้เต็มปอด
บริ การอาหารคํ่า (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระให้ท่านเข้าที่พกั คืนนี้ พักผ่อนหลับฝันดีไปกับธรรมชาติบริ สุทธิ์ ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ องของการเดินทาง

อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ - เส้ นทางศึกษาธรรมชาตินาํ้ ตกกองแก้ ว - นํา้ ตกเหวสุ วตั - ผาตรอมใจ - ผาเดียวดาย
ทุ่งหนองผักชี - Night Safary

08.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า บริ การท่านด้วย ชา กาแฟอุ่นๆ พร้อมอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทางรี สอร์ท หลังอาหารนําท่านท่องเที่ยวต่อ
10.00 น. นํ า ท่ านไปเที่ ยวชมอุ ท ยานแห่ งชาติ แ ห่ งแรกของประเทศไทย ณ อุ ท ยานแห่ งชาติ เ ขาใหญ่ สู่ กิ จ กรรมเที่ ยวป่ าท่ อ งไพร
ชมธรรมชาติ กับ เส้ นทางศึกษาธรรมชาตินํ้าตกกองแก้ ว ระยะสั้น 1.2 กม. สภาพทางเดิ นสะดวกที่ สุด ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ
“ป่ าดงดิบ” ที่สมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ สัมผัสถึงความชุ่มฉํ่าเย็นของสายนํ้าในป่ าดิบ ของ นํ้าตกกองแก้ว ที่เริ่ มต้นจากบริ เวณเขา
สามยอด แล้วต่อไปยังนํ้าตกผากล้วยไม้ เหวสุวตั ผ่านอําเภอปากช่อง ไปอ่างเก็บนํ้าลําตะคอง ไหลลงนํ้าโขงที่อุบลราชธานีต่อไป
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารสวัสดิการของทางอุทยานฯ ( ทางเราจะมี Pocket Money ให้ เนื่องจากเป็ นร้านอาหารตามสัง่ )
13.00 น. หลังอาหารนําท่านไปยลความงามของ นํ้าตกเหวสุ วัต นํ้าตกขนาดใหญ่ที่ไหลจากหน้าผาสู ง 30 เมตร ลงสู่ แอ่งนํ้าขนาดใหญ่เบื้ องล่าง
ซึ่ งนํ้าตกนี้ ถือนํ้าตกที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดแห่ งหนึ่ ง บริ เวณแอ่งนํ้าด่านล่างนี้ ท่านสามารถเล่นนํ้าได้ จากนั้นไปชมวิวสันผา ณ เขาเขียว หรื อ
ผาตรอมใจ จุ ด ชมทิ วทัศ น์ ที่ นับ ว่าเป็ นจุ ด ชมทิ วทัศ น์ ที่ ส วยงามน่ าชม มี ล ักษณะคล้ายผานกเค้าที่ ภู กระดึ งจะมองเห็ น ภูเขาร่ มขวาง
อยู่เป็ นแนวยาวและทิ วทัศน์ที่ส วยงามด้านจังหวัดปราจี น บุ รี จุ ดชมทัศนี ยภาพจุ ดนี้ ถือเป็ นยอดสู งสุ ดของเขาเขี ยว สามารถมองเห็ น
วิวทิ วทัศ น์ ในเขตเขาใหญ่ ได้ก ว้างไกล ขาลงแวะชมวิว ที่ ผาเดีย วดาย ซึ่ งเป็ นหน้าผาโล่ ง มองเห็ น แนวเขาร่ ม ซึ่ งเป็ นเขาที่ สู งที่ สุ ด
ในเขตเขาใหญ่ทอดตัวขนานไปจรดแนวทุ่งหญ้ากว้าง ถ้าโอกาสดีเราอาจจะเห็นฝูงนกเงือกบินกลับรัง
16.00 น. ช่วงบ่ายพาท่านไปเดินเล่นยามเย็นที่ ทุ่งหญ้ าหนองผักชี ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เป็ นที่ อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิ ด อิสระท่านสามารถขึ้นไป

บนหอดูสตั ว์เพื่อส่องสัตว์และชมทิวทัศน์บริ เวณโดยรอบได้ >> สามารถแทรกโปรแกรม " ๑ ทริปเทีย่ ว ๑ กิจกรรมทําดี " <<
18.00 น. บริ การอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารสวัสดิการของทางอุทยานฯ ( ทางเราจะมี Pocket Money ให้ เนื่องจากเป็ นร้านอาหารตามสัง่ )
19.00 น. จากนั้นนําท่านไปสนุ กสนานกับกิ จกรรมส่ องสัตว์กลางคืน Night Safary โดยเราจะเปลี่ยนพาหนะเป็ นรถกระบะท้องถิ่นเพื่อจะได้
สัมผัสกับความสนุกสนานของกิจกรรมส่องสัตว์กนั อย่างใกล้ชิดมากขึ้น กิจกรรมทางธรรมชาติน้ ีจะทําให้เราได้เรี ยนรู ้ถึงวิถีชีวติ และ
พฤติกรรมของสัตว์ที่ออกหากิ นตอนกลางคืน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ ให้ความรู ้ตลอดเส้นทางและสําหรับโอกาสเจอสัตว์ป่าหากิ นของที่ นี่
มีสูงมาก สัตว์ที่พบเป็ นประจํา ได้แก่ ช้าง เก้ง กวาง ลิง ชะนี อีเห็น เม่น หมีขอ อีกทั้งสัตว์เล็กๆชนิดอื่นๆอีกมากมาย
22.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับที่พกั ถึงที่พกั อิสระเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้หลับฝันดีราตรี สวัสดิ์ ZZzz
วันทีส่ ามของการเดินทาง

ฟาร์ มโชคชัย - ไร่ สุวรรณ - วัดเทพพิทกั ษ์ ปณ
ุ ณาราม - ตลาดมวกเหล็ก - กรุงเทพฯ

08.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ บริ การอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทางรี สอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
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10.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มโชคชัย แวะให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าขึ้นชื่อ อาทิกนุ เชียง ไอศครี ม อืมมิลล์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆฝากคนทางบ้าน
11.00 น. จากนั้น แวะให้ ท่ านเลื อ กซื้ อ ข้าวโพดหวานที่ ข้ ึ น ชื่ อ เรื่ อ งความอร่ อ ย ณ ไร่ สุ ว รรณ ที่ นี่ เป็ นศู น ย์วิจัย ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ
ซึ่ งอยูใ่ นความดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากที่นี่จะขึ้นชื่ อเรื่ องข้าวโพดและนํ้านมข้าวโพดแล้วยังมีสินค้าทางการเกษตร
และผักสดต่างๆ ให้เลือกสรรมากมาย
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. หลังอาหารนําท่านท่องเที่ยวไปยัง วัดเทพพิทกั ษ์ ปุณณาราม หรื อ วัดพระขาว วัดนี้ มีพระพุทธรู ปปางประทานพรสี ขาว ขนาดใหญ่ ชื่อว่า
" พระพุทธสกลสี มามงคล " ชาวบ้านทัว่ ไปเรี ยกว่า หลวงพ่อขาว ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๗.๒๕ เมตร สู ง ๔๕ เมตร สร้างด้วยคอนกรี ต
เสริ มเหล็กโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสู งจากระดับพื้นดิ น ๑๑๒ เมตร ทางซ้ายและทางขวาขององค์พระพุทธรู ป สร้างโค้งเว้าในลักษณะ
ใบโพธิ์ มีบนั ไดทั้งหมด ๑,๒๕๐ ขั้น หมายถึง จํานวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นดั หมายในวันมาฆบูชา จากนั้นสู่ จ.สระบุรี
15.00 น. ถึง จ.สระบุ รี ช้อปปิ้ งของฝากที่ ตลาดมวกเหล็ก เลือกซื้ อของขึ้ นชื่ อ อาทิ เช่น กระหรี่ ปั๊บ เนื้ อแดดเดี ยว กุนเชี ยง และผลไม้นานาชนิ ด
ฝากแด่คนทางบ้าน พร้อมอิสระในการเลือกรับประทานอาหารเย็น ( มือ้ นีต้ ามอัธยาศัย ) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ กทม.
18.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิม้ และความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
ั ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ **
** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บ

** ทริ ปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่ งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสํานึกดี **

คณะเดินทาง 2-3 ท่ าน

คณะเดินทาง 4-5 ท่ าน

คณะเดินทาง 6-7 ท่ าน
คณะเดินทาง 13-15 ท่ าน

คณะเดินทาง 8-12 ท่ าน
คณะเดินทาง 16-21 ท่ าน

14,999

9,699

7,999

6,999

• พักเดี่ยวเพิม่ ท่ านละ 2,500 บาท
• เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี ( ไม่ เสริมเตียง ) ลดท่ านละ 400 บาท
++ เดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุดยาว / ช่ วง High season ต.ค-ม.ค เพิม่ ท่ านละ 500 บาท ++

•
•
•
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ค่ารถตู ้ / บัส VIP ปรับอากาศนําเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พกั 2 คืน ที่เขาใหญ่ ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี นํ้าอุ่น ห้องนํ้าในตัว )
ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง

•
•
•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

•
•
•
•
•
•

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ( ใบเสร็ จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่าเครื่ องเล่นที่ไร่ ทองสมบูรณ์ / โบนันซ่า ทุกชนิด ( ชนิดละประมาณ 150-350 บาท )
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋ า และมัคคุเทศก์ ( เป็ นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มๆที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสําหรับชาวต่างชาติ

กรุ ณ าวางเงินมัดจําท่ านละ 2,000 บาท สํ าหรั บทัวร์ ในประเทศและท่ านละ 5,000 บาท สํ าหรั บทัวร์ ต่างประเทศ หรื อ 50% ของราคาทัวร์
ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากทีท่ ่ านทําการจอง เลือกชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี หรือ นําจ่ ายทีอ่ อฟฟิ ศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ ามัดจําแล้ วจะต้ องชําระก่ อนวันเดินทาง อย่ างน้ อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ที่นั่งสํ าหรับท่ านที่ชําระเงินมัดจําแล้ วเท่ านั้น และสํ าหรับลูกค้ า Magic On Tour ที่ชําระค่ าบริการโดยการ
โอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากทีท่ ่ านโอนเงินแล้ วขอความกรุณา ส่ ง ใบ PAY –IN มาที่ magicontours@gmail.com หรือ Line : magicontour

•
•
•

•
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ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15– 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ ามัดจําทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7– 14 วัน คิดค่ าใช้ จ่าย 80 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดในทุกกรณี

กรณีรถโค้ ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่ จาํ นวนตํา่ กว่ า 2 ท่ าน
หากคณะเดิ น ทางตํ่ ากว่ าที่ กํ าหนด และทางคณะผู้ เดิ น ทางทุ ก ท่ า นยิน ดี ที่ จ ะชํ า ระค่ าบริ ก ารเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ค ณะเดิ น ทางได้ ท างเรายิ น ดี
ทีจ่ ะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่ านและคณะ

ภาพที่พกั
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