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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันที่ 1 ของกำรเดินทำง  
06.00 น. คณะพบกนัท่ีจุดนดัพบริมถนนเลียบทางรถไฟ **หลังสถานีรถไฟสามเสน (รถจอดบริเวณแยกไฟแดง)  
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดันครราชสีมา  
 
  รับประทานอาหารเช้าบนรถ 

 
10.00 น. เดินทางถึงพพิธิภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหิน ช้ำงดึกด ำบรรพ์และไดโนเสำร์ น าท่านยอ้นเวลายคุเขา้สู่ยคุดึกด าบรรพดู์

เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นมาแลว้หลาย  สิบลา้  นปี  ต่ืนตากบัพรรณไมดึ้กด าบรรพข์นาดใหญ่ อายปุระมาณ 800,000 – 
320,000,000 ปี  รับฟังและรับชมเร่ืองราวเก่ียวกบัก าเนิดโลกและวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต อีกทั้ง เพลิดเพลินกบั
สวนไมก้ลายเป็นหิน ท่ีจ าลองภูมิประเทศของภาคอีสานบริเวณลุ่มน ้ามูล – ชี  นอกจากนั้นยงัมีพิพิธภณัฑช์า้ง
ดึกด าบรรพ ์8 สกุล จาก 42 สกุลท่ีพบทัว่โลก ทั้งชา้งส่ีงา ชา้งงาจอบ ชา้งงาเสียม (อายปุระมาณ 16 -5 ลา้นปี) 

3 วนั 2 คืน 
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รวมทั้งฟอสซิลสัตวน์านาชนิด เช่น เต่ายกัษ ์ ตะโขง  เอป (ลิงไม่มีหางท่ีมีสายวิวฒันาการใกลเ้คียงกบัมนุษยท่ี์
ถูกจดัใหเ้ป็นชนิดใหม่ของโลก   

พิพิธภณัฑไ์มก้ลายเป็นหิน อยูภ่ายใตก้ารดูแลของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาเป็นพิพิธภณัฑไ์ม้
กลายเป็นหิน ชา้งดึกด าบรรพแ์ละไดโนเสาร์เป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกของประเทศไทย และ 1 ในเ 7 แห่งของ
โลก ภายในพิพิธภณัฑป์ระกอบดว้ยอาคารกวา้งใหญ่แบ่งเป็นสามส่วนคือ พิพิธภณัฑไ์มก้ลายเป็นหิน 
พิพิธภณัฑช์า้งดึกด าบรรพ ์และพิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร์ เราสามารถเดินชมเช่ือมต่อกนัทั้งหมด ใชเ้วลาคร่าวๆ 
หน่ึงชัว่โมง และนานกวา่นั้นส าหรับผูส้นใจจริงจงั 

 
 
 
 
 
 
 
11.30 น. แวะพกัอิริยาบท และท าธุระส่วนตวั ณ โครงการริม ลิฟว่ิง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพื้นเมืองของภาคอีสาน ไก่ยา่ง ส้มต า 
13.15 น. ถึงสวนสัตว์นครรำชสีมำ ซาฟารีเมืองไทย สวนสัตวท่ี์ยิง่ใหญ่แห่งภาคอีสาน เป็นสวนสัตวท่ี์มีความทนัสมยั

และการจดัการท่ีไดม้าตรฐานท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย โดยทางสวนสัตวไ์ดมี้การ ปรับปรุงลกัษณะของภูมิ
ประเทศภายในสวนสัตว ์ให้มองดูแลว้คลา้ยกบัวา่ เป็นทุ่งหญา้สะวนันา และท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงถือได้
วา่เป็น จุดขายของทางสวนสัตว ์คือ ทางสวนสัตวน์ครราชสีมา ไดมี้การจดัแสดงของสัตว ์โดยเป็น การแสดง
ของสัตวจ์ากแอฟริกา มีสัตวป่์าท่ีหาชมยากมาก เช่น เสือ ยรีาฟ สิงโต ชา้ง มา้ลาย แรด เม่น นก นานาชนิด เช่น 
นกตะกรุม นกกระจอกเทศ นกฟลามิงโก รวมทั้งน าชมตวันิลกาย สัตวโ์บราณในต านานป่าหิมพานต ์ 

 
 
 
 
 
 
 
14.30 น. ออกเดินทางต่อท่ียงัวดัศาลาลอย  
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15.20 น. เดินทางถึง วัดศำลลำลอย อ าเภอเมือง จ.นครราชสีมา เป็นวดัท่ี
ทา้วสุรนารีกับท่านปลดัสามีสร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2370 จุดเด่น
ของวดัอยู่ท่ีพระอุโบสถซ่ึงไดรั้บรางวลัดีเด่นแนวบุกเบิกอาคาร
ทางศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
และรางวลัจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ในปี พ.ศ. 
2516 เป็นอุโบสถท่ีสร้างแบบศิลปไทยประยกุต ์เป็นรูปส าเภาโต้
คล่ืน ใช้วสัดุพื้นเมืองคือกระเบ้ืองดินเผาด่านเกวียนน ามาประดบัตกแต่ง เช่น ผนังดา้นหน้าอุโบสถเป็นภาพ
พุทธประวติัตอนมารผจญ ผนงัดา้นหลงัเป็นภาพตอนพระพุทธเจา้เสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ส่วนบานประตูเป็น
โลหะลายนูน ภาพเล่าเร่ืองเวชสันดรชาดก (13 กณัฑ)์ นอกจากน้ีภายในวดัยงัมีพระประธานปูนป้ันสีขาว ปาง
ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทบั ณ ประตูเมืองสังกสันคร หนา้ประตูอุโบสถมีปูนป้ันรูปทา้วสุรนารีนั่ง
พนมมือกลางสระน ้ า ตวัอุโบสถลอ้มรอบดว้ยก าแพงแกว้รูปเสมา สัญลกัษณ์ของเมืองเสมาเดิม ดา้นขา้งมีสถูป
ขนาดเลก็ซ่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีบรรจุอฐิัทา้วสุรนารี  

16.00 น. น าท่านสักการะอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี หรือ ย่ำโม วีรสตรีหญิงกลา้ ผูร้วบรวม
ชาวบา้นเขา้สู้รบและต่อตา้นกองทพัของเวียงจนัทน์ไม่ให้ยกมาตีพระนคร
(กรุงเทพฯ) ไดเ้ป็นผลส าเร็จ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาสักการะ และขอพร เม่ือ
มาเยอืนจงัหวดันครราชสีมา อนุสาวรียย์า่โมหล่อดว้ยทองแดงรมด า สูง 1.85 
เมตร หนกั 325 กิโลกรัม ตั้งอยูบ่นฐานไพที ส่ีเหล่ียมยอ่มุมไมสิ้บสองซ่ึงบรรจุอฐิั
ของท่าน แต่งกายดว้ยเคร่ืองยศพระราชทาน ในท่ายนื มือขวากุมดาบ ปลายดาบ
จรดพื้น มือซา้ยทา้วสะเอว หันหนา้ไปทางทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็นทิศท่ีตั้งของ
กรุงเทพมหานคร นบัเป็นอนุสาวรียข์องสามญัชนสตรีคนแรกของประเทศ เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2476 แลว้
เสร็จและมีพิธีเปิดอนุสาวรียเ์ม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2477 

17.00 น. น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. รับประเทานอาหารเยน็ 
 

วันที่ 2 ของกำรเดินทำง  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดินทางต่อ ไปยงัอ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
09.30 น. น าท่านแวะท าบุญไหวพ้ระสักการะพระมหำเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ณ วัดแสงธรรม วงัเขาเขียว อ าเภอ

วงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา พระมหาเจดียศ์รีแสงธรรมวิสุทธิมงคล สร้างขึ้นเพื่อนอ้มร าลึกบูชาคุณแด่ องค์
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ มหาบวั ญาณสัมปันโน) องคพ์ระมหาเจดียมี์ลกัษณะทรงดอกบวั สีขาว ภายใน
มีท้ังหมด 3 ช้ัน ช้ันท่ี 1 คือช้ันใต้ฐานส าหรับให้ปฏิบัติธรรม รอบนอกเป็นท่ีเดินส าหรับผู้มาไหว้พระมหาเจดีย์ 
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ช้ันท่ี 2 ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ช้ันท่ี 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ บรรจุอัฐิธาตุและบริขารบางส่วนขององค์ท่าน 
เพ่ือไว้สักการะบูชา  ก่อนจะเขา้ไปไหวพ้ระมหาเจดียจ์ะมีชั้นวางรองเทา้ก่อนเขา้ไป การแต่งกายตอ้งสุภาพ 
เรียบร้อย และเขา้ไปภายในตอ้งสงบ ไม่ส่งเสียงดงั 

 
 
 
 
 
 
11.20 น. นมัสการรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ณ วัดบุไผ่ 

ส าหรับองคห์ล่อหลวงพ่อคูณท่ีวดัแห่งน้ีเป็นรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อ
คูณ ปริสุทโธ หนา้ตกักวา้ง 9 เมตร สูง 18 เมตร ถือเป็นองคใ์หญ่ท่ีสุด
ในโลก จดัสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์  เพื่อให้ประชาชนชาวจงัหวดั
นครราชสีมาและจงัหวดัใกลเ้คียง ท่ีมีความเคารพศรัทธาไดก้ราบไหว้
บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล วดับุไผเ่ปรียบเสมือนเป็นวดับา้นไร่แห่งท่ี 
2 โดยหลวงพ่อคูณไดบ้ริจาคเงินเพื่อใชใ้นการก่อสร้างวดับุไผ่ จ านวนกว่า 30 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง 
เพื่อเป็นศาสนสถานท่ีส าคัญให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และเป็นสถานท่ีส าหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงพฒันาบูรณะก่อสร้างอยา่งต่อเน่ืองทั้งสร้างก าแพงวดั, ซุ้มประตู, ทางเขา้ออก, 
หอระฆงั, ห้องน ้ าและอยู่ระหว่างก่อสร้างศาลาการเปรียญและอุโอสถซ่ึงหากแลว้เสร็จจะเป็นศาสนสถานท่ี
ส าคญัเพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระ โยชน์ในการประกอบพิธีส าคญัทางศาสนาร่วมกนั 

11.45 น. เดินทางไปร้านอาหารครัวตน้ไทร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้ำนครัวต้นไทร 
12.30 น. หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าชมฟาร์มเห็ดติดแอร์ท่ี วังน ้ำเขียว

ฟำร์ม ชมการเพาะเห็ดเมืองหนาวพร้อมรับฟังกรรมวิธีการเพาะเล้ียง
เห็ด เลือกซ้ือเห็ดสดฯและผลิตภณัฑแ์ปรรูป  

13.40 น. ออกจากวงัน ้าเขียวฟาร์ม เดินทางต่อไปยงัสวนสุชาดา รีสอร์ท 
14.00 น. เดินทางถึงสวนสุชาดา รีสอร์ท  น าคณะเขา้ชมฟาร์มดอกหน้าวัว และโรงเรือนผักไร้สารพิษ และสวนองุ่น 

ภายในรีสอร์ท  ระหวา่งท่านเดินชมสวน เจา้หนา้ท่ีจะน ากระป๋าของท่านไปวางไวย้งัหนา้หอ้งพกั 
  หลงัเดินชมสวน ให้อิสระแก่ท่านในการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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16.40 น. คณะพร้อมกนัท่ีรถ จากนั้นออกเดินทางไปยงัผาเก็บตะวนั 
17.30 น. เดินทางถึงผาเก็บตะวนั น าคณะชมทศันียภาพของ ผำเกบ็ตะวัน ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห่งหน่ึง 

ภายในเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน ใหอิ้สระท่านไดร่้วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรมปลูกป่ามะค่าโดยการใช้
หนงัสะต๊ิกยงิลูกมะค่าออกไปยงัผืนป่ากวา้งไกล ดา้นล่าง เพื่อเป็นการปลูกป่ามะค่าท่ีคาดวา่จะเติบโตเป็นไม้
ใหญ่ ภายใน 5  ปีขา้งหนา้ 

ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านในการท ากิจกรรมต่างๆ พร้อมชมดวง
อาทิตยล์บัฟ้า ณ เชิงผาเก็บตะวนั หลงัจากดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้าแลว้ 
ใหค้ณะพร้อมกนัท่ีรถบสั เม่ือมาครบแลว้น าท่านเดินทางไปยงั
ร้านอาหาร เพื่อรับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 

ค ่า  น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั สวนสุชาดา รีสอร์ท  
 

วันที่ 3 ของกำรเดินทำง  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.30 ออกเดินทางอกจากรีสอร์ท น าท่านแวะซ้ือของฝำกก่อนกลบับ้ำน ณ ตลำดไทยสำมัคคี ตลาดชุมชนแหล่งขาย

ของฝากปากทางเขา้ต าบลไทยสามคัคี เป็นตลาดท่ีไดรั้บความนิยมของนกัท่องเท่ียว ของท่ีน่ีส่วนใหญ่ชาวบา้น
จะน าสินคา้สดใหม่จากสวนไปวางขาย โดยเฉพาะบรรดาผกัสลดั ทั้งหลาย ไม่วา่จะเป็นกรีนคอส เรดคอรอล 
เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค คะนา้ ฮ่องเต ้บลอ็กโคล่ี ฯลฯ ตลอดจนเห็ดนานาชนิด เช่น เห็ดหอม เห็ดออรินจิ เห็ดเขม็ทอง 
เห็ดหูหนู เห็นนางฟ้า รวมไปถึงผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเห็ด เช่น เห็ดอบกรอบปรุงรส น ้าเห็ด แหนมเห็ด เป็นตน้ 
นอกจากผกัสดและเห็ดต่างๆแลว้ทีน่ียงัมีของป่า และผลไมท่ี้ชาวบา้นปลูกกนัในพื้นท่ีวงัน ้าเขียว ก็มีใหเ้ลือก
หลายอยา่ง ทั้ง ผลไมอ่ื้นๆ มะม่วงพอมีบา้ง นอ้ยหน่าก็มาตามฤดูกาลแลว้ยงัมีไวน์องุ่นใหเ้ลือกชิม องุ่นก็มีมา
วางตามฤดูกาล  

09.30 น. ออกเดินทางไปท่องเท่ียวบริเวณเขตเขาใหญ่ 
11.00 น. น าคณะชมพิพิธภณัฑง์านศิลป์ ท่ีซุกซ่อนอยูก่ลางถ่ินธรรมชาติ  ณ เขำใหญ่ อำร์ต มิวเซียม (Khao Yai Art 

Museum) ท่ีแห่งน้ีอบอวลกล่ินอายแห่งศิลปะภาพจิตรกรรมร่วมสมยัท่ีสร้างสรรคโ์ดยศิลปินชั้นครูระดบัแนว
หนา้ของเมืองไทยมากมาย อาทิ อ.ถวลัย ์ดชันี, อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์, อ.ชลูด น่ิมเสมอ, อ.ประเทือง เอม
เจริญ, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.ช่วง มูลพินิจ, อ.ประหยดั พงษด์ า ฯลฯ รวมถึง  ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆ 
ท่ีไดจ้ดัแสดงตามหอ้งต่างๆ รวมถึงผลงานประติมากรรมกลางแจง้แสนสะดุดตาบนพื้นหญา้อนัเขียวชอุ่มใน 
บรรยากาศของสวนสวยริมน ้ า ผสมผสานอยา่งลง  ตวักบัขนุเขาท่ีโอบลอ้ม  
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12.20 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านครัวเขาใหญ่ 
13.30 น. น าชม เขำใหญ่พำโนรำม่ำ ฟำร์ม ฟาร์มเห็ดเพื่อสุขภาพท่ีสามารถ

เก็บเห็ดดว้ยตนเองในโรงเพาะ เพื่อน ากลบัไปปรุงอาหารท่ีบา้น
ดว้ยความสนุกสนาน และยงัสามารถชมวิธีการเพาะเห็ด
หลากหลายสายพนัธุ์ พร้อมบริการเมนูเห็ด อาทิ ลาบเห็ด ย  าเห็ด
สามอยา่ง เห็ดทอด เห็ดยา่ง เห็ดสด และผลิตภณัฑเ์ห็ดแปรรูป 
อาทิ ไส้อัว่เห็ด แหนมเห็ดโคนญ่ีปุ่ น น ้าพริกเผา  เห็ดสมุนไพรอดั
แคปซูล น ้าเห็ด 5 อยา่ง ฯลฯ 

14.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซ้ือของฝากท่ีแหล่งซ้ือของฝากขึ้นช่ือระหว่างทางจากภาคอีสาน จะเขา้
กรุงเทพฯ เช่น "ขา้วโพดหวานตม้" กบั "น ้ านมขา้วโพด"  ขา้วโพดตม้ท่ีน่ีสีเหลือง เมล็ดใหญ่ ตม้ร้อนๆ รสชาติ 
หอมหวาน ผลไมต้ามฤดูกาล ส่วนน ้านมขา้วโพด ผลิตออกมา สดๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลา  

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

 

 

ค่ำบริกำร    รำคำท่ำนละ  6,900  บำท               
พกัเดี่ยว เพิม่ ท่ำนละ   1,200      บำท 

อตัรำนีร้วม 
☺ โรงแรมท่ีพกั  2  คืน  //  ห้องละ  2  ท่าน  
☺ ค่าบริการรถตูต้ลอดการเดินทาง 
☺ ค่าผูน้ าทาง และเจา้หนา้ท่ีบริการตลอดการเดินทาง 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไข และ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต 
☺ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  / ค่าของวา่งและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการเดินทาง ไม่มีแอลกอฮอล ์
☺ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามรายการท่ีระบุ  

อตัรำนีไ้ม่รวม 
X ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร, เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ และ มินิบาร์, ซกัรีด , โทรศพัท ์
X ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 
X ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3  % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน) 

http://travel.edtguide.com/376871_khaoyai-panorama-farm
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ส่ิงท่ีควรน ำติดตัว       กลอ้งถ่ายรูป, ไฟฉาย, อุปกรณ์กนัแดด, ของใชส่้วนตวั, ยารักษาโรคประจ าตวั, รองเทา้สวมใส่สบาย 
หมำยเหตุ 
1. รายการท่องเท่ียวและการเดินทาง  ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิก หรือ เปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินมดัจ าไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม  เพราะบริษทัตอ้งน าเงิน ไปมดัจ าโรงแรมและรถตู ้ 

 

หำกต้องกำรรำยละเอียดเพิม่เติม กรุณำติดต่อ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทู บาย โฟ  แทรเวล :  คุณแหม่ม หรือ คุณมินทร์   

โทร.  02 – 9340833 – 4   ต่อ 23   โทรสาร.  02 – 9340380 
  ** *   รอกนั  ปันสุข  ทุกข์คลาย  ไปกบั  ทู บาย โฟ  แทรเวล   *** 

 
 

 


