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เที่ยวเมืองไทยในบรรยากาศเมืองนอก ชมแหล่งท่องเท่ียววถิีชุมชม สุดUNSEEN 
ออกเดินทางทุกวนัเสาร์ เร่ิมตุลาคม 64 – กุมภาพนัธ์ 65 
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วันแรก กรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) - เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา - ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ - ทอสคาน่า วัลเล่ย์ -  

The Chocolate Factory –ไร่สตอเบอร่ีหรือไร่ทานตะวัน - อุโมงค์ต้นไม้ – ชมพระอาทิตย์ตกดิน @ อ่างเกบ็
น ้ามวกเหลก็ 

07.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย (เมเจอร์รัชโยธิน) เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ 

07.20 น. พร้อมออกเดินทางสู่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรถตูป้รับอากาศ 

10.00 น. น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเสริมสิริมงคลต่อชีวิต ณ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ "ปลดัจ่าง" 
เป็นท่ีเคารพบูชาของประชาชนทัว่ไปและประชาชนในจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงชาวโคราชมาเป็นเวลาช้านาน 
นอกจากเดินทางมาไหวเ้พื่อเสริมสิริมงคลแลว้ บางท่านก็มาไหวข้อโชคลาภ ขอเร่ืองการคา้ขาย ขอให้สอบเขา้
ราชการได ้เป็นตน้ 

 

จากนั้น น าท่านสู่ ทอสคานา วัลเลย์ (Toscana Valley) แลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งของเขาใหญ่ สไตล์อิตาลี ท่ีน่ีถูกเนรมิต
บรรยากาศให้เหมือนกับ แควน้ทอสคานี ของประเทศอิตาลี ทั้ง ท่ีพกั อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว วฒันธรรม 
สถาปัตยกรรมสวย ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ หากคิดถึงการเดินทางไป
ต่างประเทศตอ้งมาท่ี ทอสคานา วัลเลย์ แห่งน้ี อิสระเท่ียวชม โซน
Town Square ศูนยร์วมความคึกคกัของ Toscana Valley เพราะมีทั้ง
ตึกสวยๆ สไตลท์สัคานีท่ีภายในเป็นร้านอาหารอิตาเลียน , ไวน์ , คา
เฟ่ , ร้านเบเกอร่ี ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนทางเดินท่ีปูดว้ยอิฐ และยงัมี
น ้าพุ สวนเลก็ ๆ ท่ีจดัสลบักนั บรรยากาศฟินสุด ๆ ไปเลย  
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เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ The Chocolate Factory ร้านอาหารและคาเฟ่ สุดฮิต มี 2 โซนโซนคาเฟ่ช็อกโกแลตท่ีมี

ช็อกโกแลตให้เลือกหลากหลาย มีเคร่ืองด่ืมอร่อย ๆ และขนมนานาชนิด โซนร้านอาหารมีทั้งอาหารตะวนัตก
และอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นเมนูพิซซ่า สปาเก็ตต้ี สเต็ก ขา้วซ่ีโครงหมู เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของ
ทานเล่นตามอธัยาศยั  

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอร่ี หรือ ไร่ทานตะวัน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัและให้ท่านได้ถ่ายรูป 
ชมวิวทิวทศัน์ตามอธัยาศยั (ราคาไม่รวมค่าเข้าชม) (ท้ังนี้การเข้าชมขึน้อยู่กบัความพร้อมของสถานท่ีและสภาพ
อากาศ) 
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จากนั้น  ระหวา่งการเดินทาง ผา่นชม อุโมงค์ต้นไม้แสลงพัน ความงามของธรรมชาติภาพต้นไม้สองฝ่ังถนนท่ีโน้มกิ่งเข้า

หากันเหนือท้องถนน คล้ายเป็นอุโมงค์ให้รถลอดผ่านระยะทางกว่า 200 เมตร จึงท าให้เป็นอีกหน่ึงแลนมาร์คท่ี
นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ  น าท่านเดินทางสู่ อ่างเกบ็น ้ามวกเหล็ก 
แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวดัสระบุรี  เพื่อชมบรรยากาศ
พระอาทิตย์ตกดิน วิวเขื่อนถนนเลียบสันเขื่อน ลอ้มรอบไปด้วย
ภูเขาสลบัซอ้นกนั ดา้นซา้ยของอ่างเก็บน ้ าเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา 
สามารถมองเห็นวิวของเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เป็นภาพท่ีสวยงามจบั
ใจ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
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เย็น  บริการอาหารเย็น  
 น าท่านเข้าพกั วีอาร์เกสเฮาส์ มวกเหลก็  

 
 

วันสอง ชมพระอาทิตย์ขึน้ @ เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ – ฟาร์มโคนม– ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน - วัดเทพพทัิกษ์ปุณณาราม 
- ช้อปป้ิง OUTLET - ร้านของฝาก - เดินทางกลบักรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) 

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า น าทุกท่านเดินทางไป ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์  โดยการนั่งรถไฟไปลงท่ี
สถานรีถไฟโคกสลุง (หากรถไฟไม่มีขบวนเดินทาง ณ วันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเป็นเดินทาง
โดยรถตู้ไปท่ีสถานีโคกสลุงแทน) บรรยากาศสุด UNSEEN ความ
สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ มีเส้นทางรถไฟลอยน ้าสุดฮิต ท่ีว่ิง
ผ่านสะพานเหนือทุ่งหญา้ในช่วงหน้าแลง้ และผ่านผืนน ้ าในช่วง
หนา้ฝน เป็นบรรยากาศท่ีหาไม่ไดใ้นเมืองหลวง ให้ท่านไดซึ้มซบั
บรรยากาศยามเช้า และชมบรรยากาศวิถีชุมชนชาวไทยเบิ้งท่ี
เคล่ือนยา้ยมาจากโคราช มีเอกลกัษณ์ภาษาพูดตรงเสียงเหน่อแบบ
โคราชท่ีหลงเหลืออยู ่รวมถึงค าลงทา้ยเช่น เบิ้ง เหวย่ เดอ้ ฯลฯ และถา้เป็นคนโคกสลุงดั้งเดิมเลยก็จะมีนามสกุล
ลงทา้ยด้วย ‘สลุง’ อาชีพหลกัของชาวโคกสลุงคือการท าเกษตรกรรม ประมง หาของป่า และท่ีเรียกว่าเป็น
เอกลกัษณ์จริงๆ คือการทอผา้ โดยเฉพาะผา้ขาวมา้ท่ีเป็นหน่ึงในเอกลกัษณ์ของการแต่งตวั ซ่ึงหลงเหลือให้เห็น
ในคนเฒ่าคนแก่ชุมชนโคกสลุง 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโคนม สถานท่องเท่ียวเชิงเกษตรวิถีชุมชนสัมผัสวิถีชีวิตโคบาลและวัวนม ชมการรีด
นมววัและชมบรรยายกาศฟาร์มโคนม ถ่ายรูปตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
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เช้า  บริการอาหารเช้า เมนู ข้าวต้ม + กาแฟ 

น าท่านเดินทางสู่ ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฝ่าง ผลิตภณัฑข์า้วโพดท่ีไร่สุวรรณแห่งน้ี
ไดถู้กวิจยัพฒันาพนัธุ์ขา้วโพดท่ีดีมีคุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย เป็นสินคา้ขึ้นช่ือของไร่น้ี และยงัมีการปลูกพืช
อ่ืน ๆ เสริม เช่น ปอเทือง งา ดอกค าฝอย ดอกทานตะวนั และผกัสวนครัวสดๆ ปลอดสารเคมี เพื่อจ าหน่ายให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือ สินคา้แนะน าไดแ้ก่ น ้านมขา้วโพด ขา้วโพดตม้ และขา้วโพดฝักสด 
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น าท่านเดินทางสู่  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  หรือ วัดพระขาว 
พระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่ ตั้งเด่นเป็นสง่าในอิริยาบถนัง่ ปางประทาน
พร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงจาก
ระดบัพื้นดิน 112 เมตร หรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ 
ส่วนความสูงขององค์พระ 45 เมตร สามารถเดินขึ้นบันไดจ านวน 
1,250 ขั้นเพื่อสักการะองคห์ลวงพ่อขาว พร้อมชมวิวทิวทศัน์ธรรมชาติ
สวย ๆ ของปากช่องได ้

 

ช้อปป้ิงสินค้า OUTLET ศูนยสิ์นคา้แบรนด์เนม จากแหล่งท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ให้ท่านเลือกชมเลือกช้อปได้
อยา่งจุใจ  ไม่วา่จะเป็น อุปกรณ์ส าหรับเล่นกีฬา เคร่ืองแต่งกาย อาหารฟาสตฟ์ู้ด ร้านไอศกรีม น ้าแขง็ใส ราดดว้ย
ผลไม ้ร้านขนมของฝาก เเละอีกมากมาย 

เท่ียง อสิระรับประทานอาหาร ณ OUTLET 

แวะซ้ือของฝาก ของดี มวกเหลก็ สระบุรี ปากช่อง โคราช มีผลิตภณัฑข์องฝากใหไ้ดเ้ลือก ติดไมติ้ดมือกลบับา้น
มากมาย เช่น กะหร่ีป๊ับ กุนเชียง กระยาสารท องุ่นหยี ไวน์ น ้ าองุ่นและแยม เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางกลบักรุงเทพ ฯ 

17.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพ ฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทน
บริษัท (มัคคุเทศก์,คนขับรถ) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 

อตัราค่าบริการ เดินทาง ตุลาคม 64 – กมุภาพนัธ์ 65 

วนัเดินทาง (ออกเดินทางทุกวนัเสาร์) ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว 

ตุลาคม 64 : 02-03 / 09-10 / 16-17 / 30-31 
พฤศจิกายน 64 : 06-07 / 13-14 / 20-21 / 27-28 

ธันวาคม 64 : 18-19 / 25-26 
มกราคม 65 : 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 
กุมภาพนัธ์ 65 : 05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27 

1,988 +500 

ตุลาคม 64 : 23-24 / 24-25 2,222 +500 
ธันวาคม 64 : 04-05 / 05-06 / 10-11 / 11-12 2,333 +500 

ธันวาคม 64 : 31-01 ม.ค. 
มกราคม 65 : 01-02 / 02-03 

2,499 +500 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระได้ท่ีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถตูป้รับอากาศ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 5 ท่าน     
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน *ห้องพกัเป็นแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง DOUBLE BED* 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์
ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ขอสงวนสิทธ์ิการจดัท่ีนัง่บนรถตูต้ามความเหมาะสมของเจา้หนา้ท่ี ไม่สามารถจองท่ีนัง่ได ้

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อว่าท่าน
สละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทัวร์ 

1. กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วันขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
2. กรณียกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี)  

**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 

 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีบริษทัก าหนด ราคาและ

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว ท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 

 

 


