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                                    MAGICMAGICMAGICMAGIC    ONONONON    TOURTOURTOURTOUR    มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมทองเท่ียวบนเสนทางมหัศจรรย 3 วัน 2 คืน     

ณ “ โคราช เมืองแหงผืนปาดงพญาไฟ ” ทองเท่ียวปากชอง ทองแดนธรรมชาติ ชิมองุนสดจากไร สนุกกับเครื่องเลน      

หลากชนิดท่ีไรทองสมบูรณคลับ ชมประติมากรรมอิตาลีในแดนสยาม ณ Palio Palio Palio Palio แวะเก็บเห็ดท่ี พานอรามาฟารม ผจญภัยทอง

อุทยานแหงชาติเขาใหญ ดินแดนท่ีคงความสมบูรณสวยงามทางธรรมชาติ ชมทุงหนองผักชี น้ําตกเหวสุวัต ผาตรอมใจ และ

ผาเดียวดาย ต่ืนเตนกับกิจกรรมสองสัตว Night Night Night Night SafarySafarySafarySafary กอนกลับเท่ียวฟารมโชคชัย ซ้ือของฝาก อืมมิลล ไอศครีมนมสดรส

อรอย เติมเต็มทริปเท่ียวของทานดวยท่ีพักระดับมาตรฐานโดดเดนดวยอาหารทองถ่ิน รวมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศกมือ

อาชีพท่ีคอยดูแลเอาใจใสทานตลอดการเดินทางแลวคุณจะรูวา “ มหัศจรรยของความฝนไมใชสิ่งท่ีแตะตองไมไดอีกตอไป ”  

กาํหนดการเดินทาง    :     กรุ๊ปเหมาตั�งแต่ 25 ท่านขึ�นไป ออกเดินทางได้ทุกวนั / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวนัเดินทางอกีครั�ง 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย บริษัท ซูคูท ไทย โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOURMAGIC ON TOURMAGIC ON TOURMAGIC ON TOUR    คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกท่านในเรื%องกระเป๋า
สัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกาํหนดจุดนดัหมายไดเ้อง ) สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางโดยรถตู/้รถบสั  VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้า              
สู่ จ .นครราชสีมา จากนั3นทีมงานบริการอาหารเชา้แบบปิคนิค (1) ระหว่างทางท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการของทาง
ทมีงานมคัคุเทศก์ เพื3อสีสันในการท่องเที3ยวอย่างสนุกสนาน 

09.00 น.  ถึง อ .วังน้อย อยุธยา แวะให้ท่านเที%ยว ตลาดนํ�าทุ่งบัวชม ชื%นชมศิลปะการตกแต่งสมยัเก่ายอ้นยุคผสมผสานกบัแนวคิดร่วมสมยั พร้อม            
หาของกินอร่อยๆ ตุนเป็นเสบียงก่อนออกเดินทางต่อ 

12.00 น.  ถึง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บริการอาหารกลางวนั (2) ณ หอ้งอาหาร ชิมอาหารอร่อยท่ามกลางบรรยากาศแวดลอ้มสุดสบาย 
13.00 น. หลงัอาหารนาํท่านเดินทางต่อสู่ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ คลบัสําหรับผูรั้กการผจญภยักลางแจง้ที%เป็นเอกลกัษณ์และเป็นหนึ% งในสถานที%                  

ยอดนิยมที%ใชใ้นการถ่ายทาํละครและสื%อโฆษณาต่างๆ ท่านสามารถชมสาธิตการขี%มา้ที%ถูกตอ้งไดบ้ริเวณดา้นหนา้ จากนั3นนาํท่านนั%งรถ

วนัแรกของการเดนิทาง         กรุงเทพฯ - อยุธยา - ตลาดนํ�าทุ่งบัวชม - อ.ปากช่อง นครราชสีมา - ไร่ทองสมบูรณ์คลบั - เขาใหญ่พานอราม่าฟาร์ม 
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พ่วงท่องเที%ยวภายในไร่ที%มีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กว่า 300ไร่ อิสระให้ท่านสนุกกบักิจกรรมเครื%องเล่นที%แสนสนุกและทา้ทาย อาทิ                 
ขบั ATV มอเตอร์ไซดตี์นโตสี%ลอ้ในสนามวบิากท่ามกลางทุ่งหญา้ ตื%นเตน้โลดโผนกลางอากาศจากยอดเขาสู่ดา้นล่างดว้ย กระเชา้ลอยฟ้า 
พร้อมชมบรรยากาศ ภูเขา และแมกไม ้หรือ พิสูจน์ฝีมือกบั บกักี3   รถวิบาก 2 ที%นั%ง ตื%นเตน้เร้าใจพร้อมตะลุยกบัคนรู้ใจ นอกจากนี3                     
ยงัมีกิจกรรมอื%นๆอีกมากมาย ( ค่าเครื3องเล่นทุกชนิด ไม่รวมอยู่ในอตัราค่าบริการนี� )  

15.00 น. จากนั3 นนําท่านเที%ยวชมสถานที% เที%ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ณ เขาใหญ่พานอราม่า ฟาร์ม ที% นี% เปิดให้เข้าชมและเลือกซื3อผลิตภัณฑ ์                
เกี%ยวกบัเห็ด เอาใจกลุ่มผูรั้กสุขภาพ อิสระเชิญท่านถ่ายภาพคู่กบัเห็ดปูนปั3 นนอ้ยใหญ่ สีสันน่ารัก เรียงรายอยูใ่นสนามหญา้ และเลือกซื3อ                           
ผลิตภณัฑเ์ห็ดแปรรูปต่างๆมากมาย อาทิ เช่น ไส้อั%วเห็ด แหนมเห็ดโคนญี%ปุ่น นํ3 าพริกเผา นํ3 าพริกตาแดง เห็ดสวรรค์ ทองมว้น ทองพบั                       
นํ3 าเห็ด 5 อยา่งเพื%อสุขภาพ สมุนไพรเห็ดอดัแคปซูล ฯลฯ สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที%พกั 

17.00 น. นาํท่าน Check In เขา้ที%พกั อิสระใหท่้านเก็บสมัภาระ จากนั3นเชิญท่านพกัผอ่นสูดอากาศโอโซนบริสุทธิL ใหเ้ตม็ปอด 
18.00 น.   บริการอาหารคํ%า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ระหว่างรับประทานอาหารท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ                  

บริการเครื3องดื3มซอฟดริ�งค์ อาทิ โซดา / นํ�าอัดลม / นํ�า / นํ�าแข็ง เสริฟไม่อั�น 4 ชั3วโมงเต็ม !! เพื3อสร้างสีสันให้ท่านได้สนุกสนานในวัน
พกัผ่อนกนัอย่างเตม็ที3 

22.00 น.   หลงัอาหารอิสระใหท่้านเขา้ที%พกั คืนนี3  พกัผอ่นหลบัฝันดีไปกบัธรรมชาติบริสุทธิL  ราตรีสวสัดิL  
 

 

 

08.00 น. อรุณสวสัดิL ยามเชา้ บริการท่านดว้ย ชา กาแฟอุ่นๆ พร้อมอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านท่องเที%ยวต่อ                     
10.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ Pali หรือ ปาลโิอ เป็นภาษาอิตาเลียน ความหมายคือรางวลั ซึ%งทางกลุ่มเจา้ของโครงการตอ้งการให้เป็นรางวลักบัชุมชน

คนเขาใหญ่โครงการปาลิโอประกอบดว้ยร้านคา้เล็กๆน่ารักแบบถนนคนเดินสไตล์อิตาเลียน ผูอ้อกแบบมีความรักและประทบัใจ            
ในสถาปัตยกรรมสไตลอิ์ตาเลียนหลงัจากเดินทางไปท่องเที%ยว และศึกษาดูงาน อิสระใหท่้านเก็บภาพววิสวยงามตามอธัยาศยั 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (5) ณ หอ้งอาหาร ชิมอาหารอร่อยรสชาติจดัจา้น 
13.00 น. หลงัอาหารนาํท่านเที%ยวชมอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ สู่กิจกรรมเที%ยวป่าท่องไพร ชมธรรมชาติ                

นาํท่านยลความงามของ นํ�าตกเหวสุวตั นํ3 าตกขนาดใหญ่ที%ไหลจากหนา้ผาสูง 30 เมตร ลงสู่แอ่งนํ3 าขนาดใหญ่เบื3องล่างซึ%งนํ3 าตกนี3 ถือนํ3 าตก
ที%มีชื%อเสียงที%สุดแห่งหนึ% ง บริเวณแอ่งนํ3 าด่านล่างนี3 ท่านสามารถเล่นนํ3 าได ้จากนั3นไปชมวิวสันผา ณ เขาเขียว หรือ ผาตรอมใจ จุดชม
ทิวทศัน์ ที%นับว่าเป็นจุดชมทิวทศัน์ที%สวยงามน่าชม มีลกัษณะคลา้ยผานกเคา้ที%ภูกระดึงจะมองเห็นภูเขาร่มขวาง อยู่เป็นแนวยาวและ
ทิวทศัน์ที%สวยงามดา้นจงัหวดัปราจีนบุรี จุดชมทศันียภาพจุดนี3 ถือเป็นยอดสูงสุดของเขาเขียว สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ในเขตเขาใหญ่
ไดก้วา้งไกลขาลงแวะชมวิวที% ผาเดียวดาย ซึ% งเป็นหน้าผาโล่ง มองเห็นแนวเขาร่มซึ% งเป็นเขาที%สูงที%สุดในเขตเขาใหญ่ทอดตวัขนาน               
ไปจรดแนวทุ่งหญา้กวา้ง ถา้โอกาสดีเราอาจจะเห็นฝงูนกเงือกบินกลบัรัง 

16.00 น.  ช่วงบ่ายพาท่านไปเดินเล่นยามเยน็ที% ทุ่งหญ้าหนองผกัชี ทุ่งหญา้กวา้งใหญ่เป็นที%อาศยัของสัตวป่์านานาชนิด อิสระท่านสามารถขึ3นไป               

บนหอดูสตัวเ์พื%อส่องสตัวแ์ละชมทิวทศัน์บริเวณโดยรอบได ้ >> สามารถแทรกโปรแกรม " ๑ ทริปเที3ยว ๑ กจิกรรมทาํด ี" <<   

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (6) ณ ร้านอาหารสวสัดิการของทางอุทยานฯ ( ทางเราจะมี Pocket Moneyให ้เนื%องจากเป็นร้านอาหารตามสั%ง ) 
19.00 น. จากนั3นนาํท่านไปสนุกตื%นเตน้กบักิจกรรมส่องสัตวก์ลางคืน Night Safary โดยเราจะเปลี%ยนพาหนะเป็นรถกระบะทอ้งถิ%นเพื%อจะได้

สมัผสักบัความสนุกสนานของกิจกรรมส่องสตัวก์นัอยา่งใกลชิ้ดมากขึ3น กิจกรรมทางธรรมชาตินี3จะทาํใหเ้ราไดเ้รียนรู้ถึงวถีิชีวติและ 
พฤติกรรมของสัตวที์%ออกหากินตอนกลางคืน โดยจะมีเจา้หน้าที%ให้ความรู้ตลอดเส้นทางและสําหรับโอกาสเจอสัตวป่์าหากินของที%นี%                     
มีสูงมาก สตัวที์%พบเป็นประจาํ ไดแ้ก่ ชา้ง เกง้ กวาง ลิง ชะนี อีเห็น เม่น หมีขอ อีกทั3งสตัวเ์ลก็ๆชนิดอื%นๆอีกมากมาย  

22.00 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัที%พกั ถึงที%พกั อิสระเชิญทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั คืนนี3หลบัฝันดีราตรีสวสัดิL  ZZzz 
 

วนัที3สองของการเดนิทาง             Palio - อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ - นํ�าตกเหวสุวตั - ผาตรอมใจ - ผาเดยีวดาย - ทุ่งหนองผกัชี - Night Safary 
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08.00 น. อรุณสวสัดิL  บริการอาหารเชา้ (7) ณ หอ้งอาหารของทางรีสอร์ท หลงัอาหารใหท่้านเก็บสมัภาระ Check Out  

10.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโชคชัย แวะใหท่้านเลือกซื3อสินคา้ขึ3นชื%อ อาทิกนุเชียง ไอศครีม อืมมิลล ์และผลิตภณัฑอื์%นๆฝากคนทางบา้น 
11.00 น. จากนั3 นแวะให้ท่านเลือกซื3อข้าวโพดหวานที%ขึ3 นชื%อเรื% องความอร่อย ณ ไร่สุวรรณ ที% นี% เป็นศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ                          

ซึ% งอยูใ่นความดูแลของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นอกจากที%นี%จะขึ3นชื%อเรื%องขา้วโพดและนํ3 านมขา้วโพดแลว้ยงัมีสินคา้ทางการเกษตร                       
และผกัสดต่างๆ ใหเ้ลือกสรรมากมาย 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (8) ณ หอ้งอาหาร 
13.00 น. หลงัอาหารนาํท่านท่องเที%ยวไปยงั วดัเทพพทิกัษ์ปุณณาราม หรือ วัดพระขาว วดันี3 มีพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาว ขนาดใหญ่ ชื%อวา่                                                          

" พระพุทธสกลสีมามงคล "  ชาวบา้นทั%วไปเรียกวา่ หลวงพ่อขาว ขนาดหนา้ตกักวา้ง ๒๗.๒๕ เมตร สูง ๔๕ เมตร สร้างดว้ยคอนกรีต
เสริมเหล็กโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดบัพื3นดิน ๑๑๒ เมตร ทางซ้ายและทางขวาขององคพ์ระพุทธรูป สร้างโคง้เวา้ในลกัษณะ             
ใบโพธิL  มีบนัไดทั3งหมด ๑,๒๕๐ ขั3น หมายถึง จาํนวนพระอรหนัตที์%ไปชุมนุมกนัโดยมิไดน้ดัหมายในวนัมาฆบูชา จากนั3นสู่ จ.สระบุรี 

15.00 น. ถึง จ.สระบุรี ชอ้ปปิ3 งของฝากที% ตลาดมวกเหล็ก เลือกซื3อของขึ3นชื%อ อาทิเช่น กระหรี% ปัXบ เนื3อแดดเดียว กุนเชียง และผลไมน้านาชนิด     
ฝากแด่คนทางบา้น พร้อมอิสระในการเลือกรับประทานอาหารเยน็ ( มื�อนี�ตามอธัยาศัย ) สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบั กทม.  

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมรอยยิ3มและความประทบัใจจากทีมงานเมจิกออนทวัร์ 
 

 

 

 

  ** โปรแกรมอาจมีการเปลี%ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั3งนี3 ขึ3นอยูก่บัประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั ** 

   ** ทริปท่องเที%ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ ์อุทยานแห่งชาติ และวฒันธรรมประเพณี เหมาะสาํหรับนกัท่องเที%ยวที%มีใจรักและมีจิตสาํนึกดี ** 
 

 

 

 

       

 

• พกัเดี3ยวเพิ3มท่านละ     2,000        บาท      
• เด็กอายุตํ3ากว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ    400    บาท     
++  เดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว เพิ3มท่านละ           500      บาท  ++ 

 

ระดบัที3พกั 
 

คณะเดนิทาง 25-29 ท่าน 
คณะเดนิทาง 50-59 ท่าน (กรณี 2 คนั) 

 

คณะเดนิทาง 30-34 ท่าน 
คณะเดนิทาง 60-69 ท่าน 

 

คณะเดนิทาง 35-39 ท่าน 
คณะเดนิทาง 70-79 ท่าน 

ระดบั  3  ดาว 5,999      5,699       5,399       

 

ระดบัที3พกั 
 

คณะเดนิทาง 40-44 ท่าน 
คณะเดนิทาง 80-89 ท่าน 

 

คณะเดนิทาง 45-49 ท่าน 
คณะเดนิทาง 90-100  ท่าน 

 

คณะเดนิทาง 50 ท่าน (กรณี 1 คนั) 

ระดบั  3  ดาว 5,299      4,999       4,899       

วนัที3สามของการเดนิทาง                                  ฟาร์มโชคชัย - ไร่สุวรรณ - วดัเทพพทิกัษ์ปณุณาราม - ตลาดมวกเหลก็ - กรุงเทพฯ 
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ค่ารถตู ้/ บสั VIP ปรับอากาศนาํเที%ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าที%พกั 2 คืน ที%เขาใหญ่ ( หอ้งละ 2 ท่าน แอร์ ทีว ีนํ3 าอุ่น )  

• ค่าอาหาร 8  มื3อ ตามที%ระบุในรายการ 

• ค่าเครื%องดื%มและอาหารวา่งตลอดการเดินทาง  

• ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที%ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย ) 

• ค่ามคัคุเทศกน์าํเที%ยวตลอดการเดินทาง  

• ค่าประกนัอุบติัเหตุ ท่านละ 1 ลา้นบาท เงื%อนไขตามกรมธรรม ์
 
 

 

 

 

 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ%ม 7%  ( ใบเสร็จที%ท่านจะไดรั้บจะไม่มี VAT ) 

• ค่าภาษีหกั ณ ที%จ่าย 3%  ในกรณีตอ้งการใบเสร็จ  

• ค่าเครื%องเล่นที%ไร่ทองสมบูรณ์ / โบนนัซ่า ทุกชนิด ( ชนิดละประมาณ 150-350  บาท ) 

• ไม่รวมค่าทิป พนกังานขบัรถ พนกังานยกกระเป๋า และมคัคุเทศก ์( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั3งนี3 ขึ3นอยูก่บัความพึงพอใจ ) 

• ค่าอาหารและเครื%องดื%มๆที%สั%งเพิ%มนอกเหนือจากในรายการ 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที%ระบุในรายการ 

•     ค่าธรรมเนียมเขา้อุทยานสาํหรับชาวต่างชาติ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 2,000 บาท สําหรับทัวร์ในประเทศและท่านละ 5,000 บาท สําหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50% ของราคาทัวร์
ทั�งหมด ภายใน 3 วนั หลงัจากที3ท่านทาํการจอง เลอืกชําระโดยการโอนเงนิเข้าบัญชี หรือ นําจ่ายที3ออฟฟิศ 

• ยอดเงนิทั�งหมดหลงัจากหักค่ามดัจาํแล้วจะต้องชําระก่อนวนัเดนิทาง อย่างน้อย  2 อาทติย์    
**   หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิNที3นั3งสําหรับท่านที3ชําระเงินมัดจําแล้วเท่านั�น และสําหรับลูกค้า Magic On Tour  ที3ชําระค่าบริการโดยการ 

โอนเงนิผ่านธนาคาร หลงัจากที3ท่านโอนเงนิแล้วขอความกรุณา ส่ง ใบ PAY –IN มาที3 magicontours@gmail.com หรือ Line : magicontour 

 
 

 

 

 

 

ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30  วนั คนืค่าทวัร์ทั�งหมด 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 –  30 วนั ขอสงวนสิทธิNในการคนืค่ามดัจาํทวัร์ในทุกกรณี 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 –  14 วนั คดิค่าใช้จ่าย 80  เปอร์เซ็นต์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 –  6 วนั ขอสงวนสิทธิNในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั�งหมดในทุกกรณี 
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กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จาํนวนตํ3ากว่า 25 ท่าน 

• หากคณะเดินทางตํ3ากว่าที3กําหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที3จะชําระค่าบริการเพิ3ม เพื3อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินด ี                               
ที3จะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ 
 

                                           ภาพที%พกั 
 
 
 

 


