วังนำ้ เขียว-ปำกช่ อง-อุทยำนแห่ งชำติเขำใหญ่
เส้ นทำงแหล่ งโอโซนอันดับ 7 ของโลก
กำหนดวันเดินทำง : รถบัสปรับอำกำศ 20 ท่ ำนขึน้ ไป
วันแรก
07.00 น.
11.00 น.

องุ่น
12.00 น.
บ่าย

16.00 น.
เย็น
19.00 น.
วันทีส่ อง
07.00 น.
10.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

กรุ งเทพ-วังนำ้ เขียว-ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร-อ่ำงเก็บนำ้ ลำพระเพลิง
ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสี มา(มื้อที่ 1) ขนมปัง
เดินทางถึง อ.วังน้ าเขียว ชมไร่ องุ่นวิลเลจฟำร์ มไวท์ นำรี และเยีย่ มชมโรงงานผลิตไวน์ ชาโต
พร้อมชิมไวน์ผลิตในแบบฝรั่งเศสแท้ๆ พร้อมทั้งเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่นน้ าองุ่น แยม
ขนมที่ทามาจากองุ่น เป็ นต้น
บริ การอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
นาท่านชม วังน้ำเขียวฟำร์ ม โรงงานเพาะเห็ด Organics ปลอดสารพิษ บรรยากาศภายในเน้นให้
เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเห็ดมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากมายแสดงไว้ให้เลือกซื้ อเลือกดู มีต้ งั แต่เสื้ อที่
ระลึกลาย Mr.Mushroom เห็ดสดชนิ ดต่างๆ ที่โตเต็มที่และกาลังนาออกมาจัดวางจาหน่าย นาท่าน
เดินทางไปยัง Montana farm แหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศดีท่ามกลางวิวภูเขาบรรยากาศภายในร่ มรื่ นมี
ฟาร์ มแกะสามารถให้อาหารน้องแกะสุ ดน่ารักอย่างใกล้ชิด มีมุมถ่ายภาพสวยหลายจุดให้ได้ ถ่ายภาพ
รวมถึงให้บริ การร้านอาหาร
เช็คอินเข้าที่พกั ที่ Aneto Valley บรรยากาศดี หรื อ เทียบเท่าระดับเดียวกัน
ชมทัศนียภาพของ อ่ำงเก็บนำ้ ลำพระเพลิง และบริ การอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวริ มเขื่อน (มื้อที่ 3)
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นกลับเข้ารี สอร์ ทเชิ ญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วังนำ้ เขียว-อุทยำนแห่ งชำติเขำใหญ่ -ปำลิโอ
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 4)
หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง
เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถท้องถิ่น เดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติเขำใหญ่ แวะสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ถ่ายรู ปกับจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานเช่นอ่างเก็บน้ า
บริ การอาหารเทียง ณ ร้านอาหารบนอุทยาน (มื้อที่ 5)
เดินทางต่อไปยังน้ าตกเหวสุ วตั ิ น้ าตกนี้ น้ ีมีลกั ษณะเป็ นสายน้ าตกลงมาจากหน้าผาสู งประมาณ 20
เมตรเศษ บริ เวณด้านล่างของน้ าตกเป็ นแอ่งน้ าและลาธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ าเล่นน้ าพักผ่อนตาม
อัธยาศัย.....
จากนั้นเดินทางสู่ ปำลิโอเขำใหญ่ โครงการ Palio มีร้านค้าเล็กๆ น่ารักแบบถนนคนเดินสไตล์อิตาเลียน

นาท่านเข้าสู่ ที่พกั จุลดิศเขำใหญ่ หรื อเทียบเท่ำ
รับประทานอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารของรี สอร์ ท จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่ 6)
วันทีส่ ำม
ไร่ ทองสมบูรณ์ –หลงพ่อขำว-ไร่ องุ่นสุ พตั รำ
07.00 น.
อรุ ณสวัสดิ์ ยามเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่ น บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรี สอร์ ท (มื้อที่ 7)
หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ ไร่ ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่ องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลู จ,กระเช้า
ลอยฟ้ า (ค่ ำ เครื่ อ งเล่ น ไม่ ร วมในโปรแกรมทั ว ร์ กิ จ กรรมละ 150 บำทโกคาร์ ท ,รอกลอยฟ้ า
,คาร์ทครอส,ล็อกไรด์ ฯลฯ
12.00 น.
บริ การอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านไม้ชายน้ า (มื้อที่ 8)
บ่าย
แวะไร่ องุ่ นสุ พัตรำ บนพื้นที่ 85 ไร่ เป็ นองุ่ นพันธุ์ แบล็กไนท์และลู สเพอร์ เลส มี เมล็ดและไร้ เมล็ด
นอกจากนี้ ยงั มีองุ่นพันธุ์ไข่ปลาคาร์ เวีย (ผลใหญ่กว่าเม็ดพริ กไทยนิดหนึ่ง) มีผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น
กะหรี่ พพั๊ ไส้องุ่นไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุก๊ กี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยม ไอศครี ม และองุ่น
ตัดสด จาหน่าย ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีกิ่งพันธุ์องุ่นจาหน่ายทุกสายพันธุ์ แวะสักการะหลวงพ่ อ
ขำวที่วดั เทพพิทกั ษ์ปุณณารามเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ก่อนเดินทางกลับ
เย็น
เดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อัตรำค่ ำบริกำร เดินทางโดยรถบัสขั้นต่า 20 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
ท่านละ 6,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศนาเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม รวม 8 มื้อ -ค่าห้องพักที่รีสอร์ ท ห้องละ 2-3 ท่าน
- มัคคุเทศก์และทีมงานที่คอยดูแลท่านและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ าดื่ม และอาหารบริ การบนรถระหว่างเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1000,000 บาท
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
- ค่าเครื่ องเล่นทุกชนิดที่ไร่ ทองสมบรณ์
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรจอง และกำรสำรองทีน่ ั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษทั ได้รับชาระเงินมัดจา จานวน ท่านละ 3,000 บาท
กรณียกเลิกกำรเดินทำง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยูก่ บั ผลประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญ
เย็น

