
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กาํหนดการเดนิทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ 

วนัที ่1 ของการเดนิทาง   :      กรุงเทพ  –  สวนบิ๊กเต้   -  เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม  –  พกัโกลเด้น วลัเลย์ รีสอร์ท 

07.00 น. ออกเดินทางจากรุงเทพฯ 

08.00 น. แวะร้านขา้วแกงบา้นสวน 2 ที่ อ. วงันอ้ย ใหอิ้สระท่านรับประทานอาหารเชา้  

10.30 น. นาํท่านชม สวนบ๊ิกเต้  อาํเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี  เป็นแหล่งปลูกดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งน่ึงของ

มวกเหล็ก พร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มสวนดอกเบญจมาศหลายสายพนัธุ ์

หลากสีสนัอวดโฉมแบ่งบาน ละลานตา  โดยที่ไม่ตอ้งเดินทางไปชมใหไ้กลถึงภาคเหนือ เม่ือท่านมาที่

สวนบิ๊กเต ้จะไดพ้บกบัดอกเบญจมาศปลูกภายในโรงเรือนสีขาวท่ามกลางววิทิวทศัน์ของหุบเขา บนพื้นที่กวา่

ร้อยไร่  มีใหช้มตลอดทั้งปี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้าน  KP  STEAK   เสริฟ์พร้อมสลดั 

ช่วงบ่าย แวะร้านกาแฟบรรยากาศดีๆ ใหท้่านไดจิ้บกาแฟยามบ่าย 

จากนั้นออกเดินทางต่อไปยงั เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม ฟาร์มเห็ดเพือ่ 

สุขภาพที่สามารถเก็บเห็ดดว้ยตนเองในโรงเพาะ เพือ่นาํกลบัไปปรุงอาหารที่บา้น 

ดว้ยความสนุกสนาน และยงัสามารถชมวธีิการเพาะเห็ดหลากหลายสายพนัธุ์ พร้อม 

บริการเมนูเห็ด อาทิ ลาบเห็ด ยาํเห็ดสามอยา่ง เห็ดทอด เห็ดยา่ง เห็ดสด และ 

ผลิตภณัฑเ์ห็ดแปรรูป อาทิ ไสอ้ัว่เห็ด แหนมเห็ดโคนญี่ปุ่ น นํ้ าพริกเผา  

นํ้ าพริกเผา เห็ดสมุนไพรอดัแคปซูล นํ้ าเห็ด 5 อยา่ง ฯลฯ 

16.00 น. นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเลย์ รีสอร์ท เขาใหญ่  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมที่พกั 

 

วนัที ่2 ของการเดนิทาง   :      อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่    -   สระน้ําผดุ   –   เขาเขยีว   -  เข้าทีพ่กั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหวา่งทางใหค้ณะแวะถ่ายรูปและชมทศันียภาพของเขาใหญ่ และนาํ

ชมประวติัความเป็นมาของพนัธุส์ตัว ์และป่าไม ้ภายในเขตอุทยานฯท่ี ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ว 

ระหวา่งทางแวะชม  สระนํ้าผุด ปากช่อง หรือนํ้ าพธุรรมชาติ บา้นท่าชา้ง เป็นบ่อนํ้ าสีฟ้า จาํนวน 4 บ่อ 

เกิดจากนํ้ าธรรมชาติ ที่ผดุขึ้นมาจากผนืดิน นํ้ าใสมากจนสามารถมองเห็นพื้นดา้นล่าง มีฝายชะลอนํ้ า สะพาน

ขา้ม สามารถลงเล่นนํ้ าได ้ภายในร่มร่ืน เตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่แผป่กคลุม บวกกบัลมพดัเยน็ๆ ทาํใหคุ้ณผอ่น

คลายไปกบัธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถนัง่ปิกนิค ปูเส่ือ นาํอาหารมารับประทานได ้นกัทอ่งเที่ยวนิยมแวะ

เล่นนํ้ า มีนํ้ าตลอดทั้งปี  

 

 

 

 

http://travel.edtguide.com/376871_khaoyai-panorama-farm


 

จากนั้นนาํชมทศันียภาพบริเวณ นํ้าตกเหวนรก นํ้ าตกขนาดใหญ่ความสูงกวา่ 100 เมตร ท่ีเคยตกเป็น

ข่าววา่มีชา้งตกลงไป และไปเที่ยวต่อที่ นํ้าตกเหวสุวัต นํ้ าตกที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของเขาใหญ่ บริเวณน้ี

สามารถเล่นนํ้ าได ้ มีแอ่งนํ้ าขนาดใหญ่ มีหอ้งนํ้ า  (หรือเลือกเป็นกิจกรรมเดินป่า) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารในอุทยานฯ 

 บ่าย เดินทางต่อไปที่ เขาเขียว ชมทศันียภาพบน ยอดเขาเขียว หรือ ผาตรอมใจ ซ่ึงเป็นยอดสูงสุดของเขาเขียว 

มองเห็นววิทิวทศัน์ในเขตเขาใหญ่ไดก้วา้งไกล  ขากลบัแวะชมววิที่ ผาเดียวดา  เป็นหนา้ผาโล่ง มองเห็นแนวเขา

ร่มซ่ึงเป็นเขาที่สูงที่สุดในเขตเขาใหญ่ทอดตวัขนานไปจรดแนวทุ่งหญา้กวา้ง ถา้โอกาสดีอาจเห็นฝงูนกเงือกบิน

ผา่น ก่อนกลบัพาท่านเดินเล่นที่ ทุ่งหญ้าหนองผักชี ที่น่ีเป็นทุ่งหญา้กวา้งใหญ่ คลา้ยทุ่งหญา้สะวนันา เป็นที่

อาศยัและออกามาหากินแร่ธาตุตามโป่งดินของสตัวป่์า เราสามารถขึ้นไปที่หอดูสตัวเ์พือ่ชมทิวทศัน์บริเวณ

โดยรอบได ้หากโชคดีอาจจะไดพ้บเห็นฝงูสัตวป่์าออกมากินดินโป่ง ดินโป่ง คือแอ่งดินเคม็ตามธรรมชาติ เป็น

ดินที่มีเกลือแร่ต่าง ๆ ปนอยู ่เช่น เกลือโซเดียมคลอไรด ์เกลือแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โปตสัเซียมเป็นตน้  

ดินโป่งมกัเป็นดินเน้ือละเอียด แต่บางแห่งอาจมีกรวด กิน หรือ ทรายปนอยู ่เน้ือดินมีสีดาํ หรือแดงลูกรัง หรือ

ขาว เวลา ฝนตกมกัมีนํ้ าขงัเป็นตมอยูใ่นแอ่งกลางโป่ง สตัวป่์าที่กินพชืเป็นอาหาร เช่น อีเกง้ กวาง กระทิง ชา้ง 

ฯลฯ ชอบมากินดินโป่งมากเพราะวา่ร่างกาย ของสตัวป่์าเหล่านั้นขาดเกลือแร่ดงักล่าว นอกจากนั้นสตัวป่์าชนิด

ที่มีเขายงัตอ้งการเกลือแร่ แคลเซียม ไปบาํรุงเขาของมนัใหง้อกงามและแขง็แรง อีกดว้ย 

ช่วงเยน็ รับประทานอาหารคํ่า   /   พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที ่3  ของการเดนิทาง  :   เขาใหญ่อาร์ตมวิเซียม  – พชิญ์เขาวงกต  -  ฟาร์มโชคชัย   -  ซ้ือของฝาก  -   กรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

09.00 น. เดินทางออกจากโรงแรมที่พกั พร้อมเช็คเอา้ท ์

09.15 น. นาํคณะชมพพิธิภณัฑง์านศิลป์ ที่ซุกซ่อนอยูก่ลางถ่ินธรรมชาติ  ณ  เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม  ( Khao Yai Art 

Museum) ที่แห่งน้ีอบอวลกล่ินอายแห่งศิลปะภาพจิตรกรรมร่วมสมยัที่สร้างสรรคโ์ดยศิลปินชั้นครูระดบัแนว

หนา้ของเมืองไทยมากมาย อาทิ อ.ถวลัย ์ดชันี, อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์, อ.ชลูด น่ิมเสมอ, อ.ประเทือง เอมเจริญ

, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.ช่วง มูลพนิิจ, อ.ประหยดั พงษด์าํ ฯลฯ รวมถึง  ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆ 

 

 

 

 

 

 

ที่ไดจ้ดัแสดงตามหอ้งต่างๆ รวมถึงผลงานประติมากรรมกลางแจง้แสนสะดุดตาบนพื้นหญา้อนัเขยีวชอุ่มใน 

บรรยากาศของสวนสวยริมนํ้ า ผสมผสานอยา่งลง  ตวักบัขนุเขาที่โอบลอ้ม   

 

 

 



 

10.45 น. สนุกสนานกบัการเดินงงในเขาวงกต เดินหลง เดินเล่น วนใน พิชญ์เขาวงกต 

Pete Maze ที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่จะทาํใหคุ้ณไดเ้ดินวนในกาํแพงตน้ไมสี้เขียว 

สนุกกบัการหาทางออก ภายในพื้นที่ Pete Maze กวา้งขวาง มีจุดพกัถ่ายรูป

ตลอดเส้นทาง มีสะพานภายในเขาวงกต 4 จุด ให้ดูเส้นทางมุมสูง  เป็น

สถานที่เหมาะกับการมากบัเพื่อน หรือครอบครัวพาเด็กๆมาเที่ยว จะสนุก

เพราะช่วยกนัหาทางออกช่วยกนัจดจาํเสน้ทาง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

13.00 น. เดินทางไปยงัฟาร์มโชคชยั 

13.15 น. แวะเที่ยวชมภายใน ฟาร์มโชคชัย ชมกระบวนการสาธิตการรีดนม สมัผสัอากาศบริสุทธ์ิในทอ้งทุ่งกวา้งโดย

ขบวนรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชมคอกแม่โคพนัธุ ์สนุกสนานกบัเกมการละเล่นแบบคาวบอย ชมการตอ้นโคสไตล์

คาวบอย คน้พบประสบการณ์ขี่มา้ที่ใหคุ้ณโพสท่าเป็นคาวบอยไดอ้ยา่งจุใจ สนุกสนานกบัการแสดงอนัน่ารัก

ของสุนขัตอ้นแกะ และการฝึกสุนขั  

 

 

 

 

 

 

16.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะซ้ือของฝากระหวา่งทางจากภาคอีสานจะเขา้กรุงเทพฯ  อาทิ  

"ขา้วโพดหวานตม้" กบั "นํ้านมข้าวโพดจากไร่สดๆ"   

19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ   โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ    { ผู้เดนิทาง  8 ท่านขึน้ไป } ราคา  ( บาท ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน                   ราคาท่านละ 6,800.-   บาท 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ   1,500.-    บาท 

  

 

 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 

 ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ( พกัหอ้งคู่ )   

 ค่าอาหาร +  ค่าเขา้ชม ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน    

      70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ  

      200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่า           

             โทรศพัท ์เป็นตน้ 

    ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 

     ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการชําระเงิน :  

1.  สาํหรับการจองกรุณาชาํระมดัจาํ    ท่านละ   3,000.-   บาท 

2.  กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ  20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

การยกเลกิและคนืค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 3,000.- บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. กรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด  จะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ : 

       1. การเดินทางในแต่ละคร้ัง  จะต้องมีจํานวน  8  ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้) ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ 

           จาํนวนดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการ   

           เดินทาง 

       2. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, การจราจร,และภยัพบิติั    

 โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

 



 

       3  . บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณี ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ                                 

             รับผดิชอบของบริษทัฯ 

        4.  บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด 

            จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

        5.  หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

        6.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ          

            เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทวัร์ตามความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

สถานการณ์ ขณะนั้น ความคบัคัง่การจราจร สภาพอากาศ  โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 

 

ส่ิงที่ควรนําติดตัว : 

1. ยารักษาโรคประจาํตวั , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเทา้ที่สวมใส่สบาย , ของใชส่้วนตวั ยาสระผม ครีมอาบนํ้ า ยาสีฟัน 

2. กลอ้งถ่ายรูป , อุปกรณ์กนัแดด  

 

 

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

 

หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ 
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