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กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – วงันํา้เขยีว ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านไทยสามคัค ี- ผาเกบ็ตะวนั 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ……….. 

06.30 น. อกเดินทางสู่อาํเภอวงันํ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ดินแดนที่ไดช่ื้อวา่ “สวิสเซอร์แลนด์แดนอสีาน เขต

โอโซนโลก อันดับ 7 ”   รับประทานอาหารเชา้บนรถ 

10.30 น. เดินทางถึงอาํเภอวงันํ้ าเขียว นาํท่านแวะทาํบุญไหวพ้ระสกัการะพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 

ณ วัดแสงธรรม วงัเขาเขียว อาํเภอวงันํ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา พระมหาเจดียศ์รีแสงธรรมวสุิทธิ

มงคล สร้างขึ้นเพือ่นอ้มราํลึกบูชาคุณแด่ องคพ์ระธรรมวสุิทธิมงคล (หลวงปู่ มหาบวั ญาณสมัปันโน) 

องคพ์ระมหาเจดียมี์ลกัษณะทรงดอกบวั สีขาว ภายในมีทั้งหมด 3 ช้ัน ช้ันท่ี 1 คือช้ันใต้ฐานสาํหรับให้

ปฏิบัติธรรม รอบนอกเป็นท่ีเดินสาํหรับผู้มาไหว้พระมหาเจดีย์ 

ช้ันท่ี 2 ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ช้ันท่ี 3 เป็นพิพิธภณัฑ์ บรรจุอัฐิธาตแุละบริขารบางส่วนของ

องค์ท่าน เพ่ือไว้สักการะบูชา  ก่อนจะเขา้ไปไหวพ้ระมหาเจดียจ์ะมีชั้นวางรองเทา้ก่อนเขา้ไป การแต่ง

กายตอ้งสุภาพ เรียบร้อย และเขา้ไปภายในตอ้งสงบ ไม่ส่งเสียงดงั 
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12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

13.00 น. เดินทางถึง สวนสุชาดา รีสอร์ท นาํคณะเขา้ชมฟาร์มดอกหน้าววั และโรงเรือนผกัไร้สารพิษ และสวน

องุ่น ภายในรีสอร์ท  ระหวา่งท่านเดินชมสวน เจา้หนา้ท่ีจะนาํกระป๋าของท่านไปวางไวย้งัหนา้หอ้งพกั 

  หลงัเดินชมสวน ใหอิ้สระแก่ท่านในการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

14.30 น. ออกเดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบา้นไทยสามคัคี  

14.45 น. นาํท่านแวะนมสัการรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดของโลก ณ 

วัดบุไผ่ สาํหรับองคห์ล่อหลวงพอ่คูณที่วดัแห่งน้ีเป็นรูปหล่อเหมือน

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หน้าตกักวา้ง 9 เมตร สูง 18 เมตร ถือเป็น

องค์ใหญ่ที่ สุดในโลก จัดสร้างขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์  เพื่อให้

ประชาชนชาวจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัใกล้เคียง ที่มีความเคารพศรัทธาได้กราบไหวบู้ชาเพื่อ

ความเป็นสิริมงคล วดับุไผเ่ปรียบเสมือนเป็นวดับา้นไร่แห่งที่ 2 โดยหลวงพอ่คูณไดบ้ริจาคเงินเพือ่ใชใ้น

การก่อสร้างวดับุไผ่ จาํนวนกว่า 30 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง เพื่อเป็นศาสนสถานที่สาํคญัให้

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และเป็นสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาปัจจุบันได้มีการ

ปรับปรุงพฒันาบูรณะก่อสร้างอยา่งต่อเน่ืองทั้งสร้างกาํแพงวดั, ซุ้มประตู, ทางเขา้ออก, หอระฆงั, 

หอ้งนํ้ าและอยูร่ะหวา่งก่อสร้างศาลาการเปรียญและอุโอสถซ่ึงหากแลว้เสร็จจะเป็นศาสนสถานที่สาํคญั

เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระ โยชน์ในการประกอบพธีิสาํคญัทางศาสนาร่วมกนั 

15.30 น. นาํคณะเที่ยวชมสู่ “สวนลุงไกร” ชมแปลงผกัปลอดสารพษิ ที่ลุงไกร ดูแลและเอาใจใส่มนัดว้ยใจในทุก

ขั้นตอนการปลูกและเก็บผลผลิต ทาํให้ผกัท่ีน่ีดูสด และปลอด

สารพิษ จากนั้นนําท่านเดินทาง ฟาร์มเห็ดติดแอร์ วังนํ้าเขียว

ฟาร์ม ชมการเพาะเห็ดเมืองหนาวพร้อมรับฟังกรรมวิธีการ

เพาะเล้ียงเห็ด เลือกซ้ือเห็ดสดฯและผลิตภณัฑแ์ปรรูป 

17.00 น. นาํคณะชมทศันียภาพของ ผาเก็บตะวัน ซ่ึงเป็นจุดชมววิที่สวยงามแห่งหน่ึงภายในเขตอุทยานแห่งชาติ

ทบัลาน ใหอิ้สระท่านไดร่้วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรม ปลูกป่ามะค่าโดยการใชห้นงัสะติ๊กยงิลูก

มะค่าออกไปยงัผนืป่ากวา้งไกล ดา้นล่าง เพือ่เป็นการปลูกป่ามะค่าที่คาดวา่จะเติบโตเป็นไมใ้หญ่ ภายใน 

5  ปีขา้งหนา้ และชมความงามยามอาทิตยอ์สัดงที่ผาเก็บตะวนั 



3 
 

ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านในการทาํกิจกรรมต่างๆ พร้อมชมดวงอาทิตยล์บัฟ้า ณ เชิงผาเก็บตะวนั 

หลงัจากดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้าแลว้ ใหค้ณะพร้อมกนัที่รถบสั เม่ือมาครบแลว้นาํท่านเดินทางไปยงั

ร้านอาหาร เพือ่รับประทานอาหารคํ่า 

 

 

 

 

 

ช่วงค ํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารครัวต้นไทร 

   จากนั้นนาํท่านกลบัสู่ที่พกั สวนสุชาดา รีสอร์ท  

 

วนัทีส่อง วงันํา้เขยีว - สวนดอกไม้ ฟลอร่า ปาร์ค - เขาใหญ่ - กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารสวนสุชาดา รีสอร์ท  

  สาํหรับท่านที่รับประทานอาหารเสร็จแลว้ หากมีเวลาท่านสามารถนัง่รถกอลฟ์ของรีสอร์ทเขา้

ชมสวนองุ่น และสามารถเลือกซ้ือโดยเด็ดองุ่นสดๆจากตน้ได ้

08.45 น. คระพร้อมกนัที่รถ เพือ่ออกเดินทางไปยงัสวนดอกไมฟ้อร่าปาร์ค 

09.00 น. นาํชม Flora Park (ฟลอร่าพาร์ค) สวนดอกไมย้อดนิยมของวงันํ้ าเขียวสถานที่รวบรวมไมด้อกไม้

ประดบัเมืองหนาวนานาพนัธุ ์โดยแบ่งออกเป็นโซน ๆ แยกตามประเภทของดอกไม ้เช่น โซนไมม้งคล 

เช่น กลัปพฤกษ,์ กาฬพฤกษ,์ ราชพฤกษ ์ฯลฯสวนดอกไมเ้มืองหนาว เช่น เทียนฝร่ัง, ซลัเวยี, บานช่ืน,           

พทิูเนีย, บีโกเนีย เป็นตน้ และจะควบคุมอุณ  หภูมิ 25 องศาเซลเซียสตลอดทั้งวนั จุดที่เป็นไฮไลทก์็คือ 

Flora Tower View หอคอยสูง 4 ชั้น ท่ีมองลงมาจะเห็นเขาวงกตดอกไมห้ลากหลายสีสนั และโซนหอ

อธิฐานรัก สามารถไปลัน่ระฆงั เพือ่อธิษฐานขอพรใหค้วามรักสมหวงั 

 

 

 

 

 

11.00 น. ออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
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13.00 น. นาํคณะชมพพิธิภณัฑง์านศิลป์ ที่ซุกซ่อนอยูก่ลางถ่ินธรรมชาติ  ณ เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม (Khao Yai Art 

Museum) ที่แห่งน้ีอบอวลกล่ินอายแห่งศิลปะภาพจิตรกรรมร่วมสมยัที่สร้างสรรคโ์ดยศิลปินชั้นครู

ระดบัแนวหนา้ของเมืองไทยมากมาย อาทิ อ.ถวลัย ์ดชันี, อ.เฉลิมชยั โฆษิตพพิฒัน์, อ.ชลูด น่ิมเสมอ, อ.

ประเทือง เอมเจริญ, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.ช่วง มูลพนิิจ, อ.ประหยดั พงษด์าํ ฯลฯ รวมถึง  ผลงานของ

ศิลปินรุ่นใหม่ๆ ที่ไดจ้ดัแสดงตามหอ้งต่างๆ รวมถึงผลงานประติมากรรมกลางแจง้แสนสะดุดตาบนพื้น

หญา้อนัเขียวชอุ่มใน บรรยากาศของสวนสวยริมนํ้ า ผสมผสานอยา่งลง  ตวักบัขนุเขาที่โอบลอ้ม  

 

 

 

 

 

14.30 น. สนุกสนานกบัการเดินงงในเขาวงกต เดินหลง เดินเล่น วนใน พิชญ์

เขาวงกต Pete Maze ที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่จะทาํให้คุณได้เดินวนใน

กาํแพงตน้ไมสี้เขียว สนุกกบัการหาทางออก ภายในพื้นที่ Pete Maze 

กวา้งขวาง มีจุดพกัถ่ายรูปตลอดเสน้ทาง มีสะพานภายในเขาวงกต 4 

จุด ให้ดูเส้นทางมุมสูง  เป็นสถานที่เหมาะกบัการมากบัเพื่อน หรือ

ครอบครัวพาเด็กๆมาเที่ยว จะสนุกเพราะช่วยกนัหาทางออกช่วยกนัจดจาํเสน้ทาง 

15.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะซ้ือของฝากระหวา่งทางจากภาคอีสานจะเขา้กรุงเทพฯ  อาทิ “ผกั 

ผลไม”้ และ"ขา้วโพดหวานตม้" กบั "นํ้ านมขา้วโพด"   

19.00 น. กลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมร่างกายที่เตม็เป่ียมไปดว้ยพลงัชีวติ 

 

   

  

หมายเหตุ  :    โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคญั 
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อัตราค่าบริการ ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่  พกัห้องละ  2-3  ท่าน       ราคาท่านละ 4,400.-  บาท 

พกัเด่ียว  { จ่ายเพิ่ม }   ท่านละ 1,000.-  บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่าพาหนะรถตู ้ เดินทางตามโปรแกรม  คนัละ 7 – 8 ท่าน  

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเขา้ชม ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

      ค่าโรงแรมที่พกั  จาํนวน  1  คืน //   หอ้งละ 2 ท่าน 

 ค่าใชจ่้ายของเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายเุกิน  

  70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ  

   200,000.- บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

         ค่าธรรมเนียมค่าเขา้ชม สาํหรับอตัรา  สําหรับชาวต่างชาติ 

    ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่า   

             โทรศพัท ์เป็นตน้ 

    ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 

    ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 

     ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณต้ีองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 

   การชําระเงิน    หากแจ้งภายหลงัการชําระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณ ี) 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน : 

1. สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา    ท่านละ  2,000.- บาท  พร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผู้เดนิทาง 

2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  15 วันก่อนออกเดินทาง 
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การยกเลิกและคนืค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 60% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5.  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมี ผูโ้ดยสารจาํนวน  7 - 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ,การเมือง, ภยัธรรมชาติ โดยทาง

บริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

************************************************* 

หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ 
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