
 

เทีย่วเขาใหญ ่2 วนั ยงัไง เหมอืนไป 5 ประเทศ 
เนเธอรแ์ลนด ์ดนิแดนแห่งกงัหนัลม 
ฝรัง่เศส ดินแดนแหง่ไวนแ์ละไรอ่งุน่ 

อติาล ีดนิแดนแหง่สถาปตัยกรรม หอเอนปซิา่ และบา้นเรอืน 
องักฤษ ดินแดนแหง่ทศันยีภาพ โบราณสถานลกึลับ สโตนเฮนจ ์

แอฟรกิาใต ้ดนิแดนแหง่ธรรมชาตแิละสตัวป์า่ 
 
 



วันแรก กรงุเทพฯ (หนา้เมเจอรร์ชัโยธนิ) - กงัหนัลมเขายายเที่ยง – ธารา คาเฟ ่- ไรส่ตอเบอรีห่รอืไรท่านตะวนั 
- เขาใหญอ่ารต์มวิเซยีม - ศาลเจา้พอ่เขาใหญ ่- Night Safari สอ่งสตัวอ์ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่

07.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (เมเจอร์รัชโยธิน) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 

07.20 น. พร้อมออกเดินทางสู่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยรถตู้ปรับอากาศ 

10.30 น. น าท่านสู่ จุดชมวิวกังหันลมยักษ์ เขายายเที่ยง ทุ่งกังหันลมบรรยากาศเหมือนเมืองนอก ไม่ต้องไปดูไกลถึง
เนเธอร์แลนด์ ตรงจุดนี้ท่านสามารถชมวิวได้ท้ังเข่ือนล าตะคองด้านล่าง และทิวทัศน์ของเขาเควสตาที่มีรูปร่าง
คล้ายอิโต้ บริเวณของท่ีราบสูงโคราช และบริเวณน้ีเป็นจุดรับลมที่ดี ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้ติดตั้งกังหัน
ลมผลิตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 14 ต้น ส าหรับใช้ปั่นกระแสไฟของโรงไฟฟ้าล าตะคอง อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูป เช็คอิน ตามอัธยาศัย  

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ธารา คาเฟ่ เขาใหญ่ คาเฟ่ริมน้ าบรรยากาศดี๊ดี เต็มไปด้วยร่มไม้เขียวขจี เหมาะกับการ

พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณโดยรอบตกแต่งไว้อย่างน่ารักลงตัวด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ สามารถชมวิว ฟังเสียงน้ าตก 
เพลิน ๆ ธารา คาเฟ่ มีบริการทั้งอาหารและเครื่องด่ืม เมนูอาหารแนะน า ข้าวหมูอบธารา ข้าวหมูน้ าตก พิซ
ซ่า สปาเก็ตตี้ ย า มีให้เลือกหลากหลายเมนู นอกจากนี้ยังมีของหวานและเคร่ืองดื่ม อีกด้วย อิสระให้ท่านได้
เสพบรรยากาศธรรมชาติ รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ตามอัธยาศัย (ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารและเครื่องดื่ม) 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอรี่ หรือ ไร่ทานตะวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยและให้ท่านได้ถ่ายรูป 
ชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย (ราคาไมร่วมคา่เขา้ชม) (ทั้งนี้การเขา้ชมขึ้นอยูก่บัความพร้อมของสถานทีแ่ละสภาพ
อากาศ) 

 



 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานศิลปะในหอศิลป์ สวนประติมากรรม

กลางแจ้ง ของคุณพงษ์ชัย จินดาสุข ที่มีใจรักในงานศิลปะและเก็บรวบรวมชิ้นงานเอาไว้มากมาย มีพ้ืนที่รวม
กว่า 20 ไร่ รวบรวมจากศิลปินระดับแนวหน้าหลายท่าน อาทิเช่น อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อ.ถวัลย์ ดัชนี 
อ.ช่วง มูลพินิจ อ.ชลูด นิ่มเสมอ อ.ประเทือง เอมเจริญ อ.ประหยัด พงษ์ด า อ.ปรีชา เถาทอง เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีผลงานของศิลปินท่านอื่นที่จัดแสดงอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย 

 

 
 

จากนั้น น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเสริมสิริมงคลต่อชีวิต ณ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ "ปลัด
จ่าง" เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไปและประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวโคราชมาเป็นเวลาช้า
นาน นอกจากเดินทางมาไหว้เพ่ือเสริมสิริมงคลแล้ว บางท่านก็มาไหว้ขอโชคลาภ ขอเร่ืองการค้าขาย ขอให้
สอบเข้าราชการได้ เป็นต้น 

 
เย็น  บริการอาหารเย็น  
 หลังอาหารเย็นน าท่านเดินทางไปข้ึนรถท้องถิ่นที่ทางอุทยานแห่งชาติจัดเตรียมไว้ให้ พบประสบการณ์สุด

ตื่นเตน้กบัการ ส่องสตัว์ตอนกลางคนื (Night Safari) ชมวิถีชีวิตการออกหาอาหารของสัตว์ป่าต่าง ๆ  ไม่
ว่าจะเป็นช้าง เม่น เก้ง กวาง อีเห็น นางอาย เป็นต้น 

 น าท่านเข้าพัก วีอาร์เกสเฮาส์ มวกเหล็ก หรือ เทียบเท่า 



 
 

วันสอง ไร่องุ่นกรานมอนเต ้- ทอสคานา่ วัลเลย์ - คาเฟ ่Within Khaoyai - ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน - ร้าน
ของฝาก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) 

เช้า  บริการอาหารเช้า  

 น าท่านเดินทางสู่ ไร่องุ่นกรานมอนเต้ บรรยากาศสวยงาม อากาศดี ๆ ไร่แห่ง
นี้ปลูกองุ่นหลากหลายสายพันธ์ุส าหรับน าไปผลิตไวน์และกินผลสด อิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่น ชมบรรยากาศดี ๆ ถ่ายรูปชิค ๆ หรือ เลือกซื้อสินค้าของทางไร่ ไม่
ว่าจะเป็นไวน์เลิศรส น้ าองุ่นบรรจุขวด เป็นต้น (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทัวร์ชมไร่
องุ่น) 

จากนั้น น าท่านสู่ ทอสคานา วัลเลย์ (Toscana Valley) แลนด์มาร์ค
อีกหนึ่งแห่งของเขาใหญ่ สไตล์อิตาลี ที่นี่ถูกเนรมิตบรรยากาศให้
เหมือนกับ แคว้นทอสคานี ของประเทศอิตาลี ทั้ง ที่พัก อาหาร 
สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมสวย ๆ ที่ เป็น
เอกลักษณ์ หากคิดถึงการเดินทางไปต่างประเทศต้องมาที่ ทอสคา
นา วัลเลย์ แห่งนี้ อิสระเที่ยวชม โซนTown Square ศูนย์รวม
ความคึกคักของ Toscana Valley เพราะมีทั้งตึกสวยๆ 
สไตล์ทัสคานีท่ีภายในเป็นร้านอาหารอิตาเลียน , ไวน์ , คาเฟ่ , ร้านเบเกอร่ี ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนทางเดินที่
ปูด้วยอิฐ และยังมีน้ าพุ สวนเล็ก ๆ ที่จัดสลับกัน บรรยากาศฟินสุด ๆ ไปเลย  

 



เที่ยง อสิระรบัประทานอาหาร ณ ทอสคานา่ วลัเลย ์

 น าท่านเดินทางสู่ คาเฟส่โตนเฮนจแ์หง่เขาใหญ่ Within Khaoyai ด้วยคอนเซ็ปแปลกแหวกแนว โดยการน า
ก้อนหินยักษ์มาตั้งเรียงกัน คล้ายกับ สโตนเฮนจ(์Stonehenge) โบราณสถานลึกลับของประเทศอังกฤษ มี
โซน outdoor เป็นสวนกว้างต้นไม้ใหญ่ดูร่มร่ืน และโซน indoor ที่ตกแต่งแบบโปร่งโล่งสบายเป็นสไตล์
โมเดิร์นบาร์นเฮ้าส์ มีบริการอาหาร ของหวาน ของทานเล่น เคร่ืองด่ืม ให้ท่านได้เลือกทาน อิสระทุกท่านตาม
อัธยาศัย  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่สุวรรณขา้วโพดหวาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฝ่าง ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดที่ไร่สุวรรณแห่งนี้
ได้ถูกวิจัยพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดที่ดีมีคุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย เป็นสินค้าข้ึนชื่อของไร่นี้ และยังมีการปลูก
พืชอื่น ๆ เสริม เช่น ปอเทือง งา ดอกค าฝอย ดอกทานตะวัน และผักสวนครัวสดๆ ปลอดสารเคมี เพ่ือ
จ าหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ สินค้าแนะน าได้แก่ น้ านมข้าวโพด ข้าวโพดต้ม และข้าวโพดฝักสด 

 
แวะซื้อของฝาก ของดี มวกเหล็ก สระบุรี ปากช่อง โคราช มีผลิตภัณฑ์ของฝากให้ได้เลือก ติดไม้ติดมือกลับ
บ้านมากมาย เช่น กะหร่ีปั๊บ กุนเชียง กระยาสารท องุ่นหยี ไวน์ น้ าองุ่นและแยม เป็นต้น สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ 

17.30 น. เดนิทางกลบักรงุเทพ ฯ (หนา้เมเจอรร์ชัโยธนิ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราคา่บรกิาร เดนิทาง ตลุาคม 64 – กมุภาพันธ ์65 
วนัเดนิทาง (ออกเดนิทางทกุวนัเสาร)์ ราคา/ทา่น พกัเดีย่ว 

ตลุาคม 64 : 02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 / 24-25 / 30-31 
พฤศจกิายน 64 : 06-07 / 13-14 / 20-21 / 27-28 
ธนัวาคม 64 : 18-19 / 25-26 
มกราคม 65 : 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 
กมุภาพนัธ ์65 : 05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27 

2,499 +500 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ น าเที่ยวตามรายการที่ระบุ กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ า 5 ท่าน     
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน *ห้องพักเป็นแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง DOUBLE BED* 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ขอสงวนสิทธ์ิการจัดที่นั่งบนรถตู้ตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถจองที่นั่งได้ 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน หากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด ขอ
อนุญาตตัดท่ีนั่งเพ่ือให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่น่ังอยู่โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่าน
สละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
  

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืคา่ทวัร์ 

1. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกค้าช าระเงินมา และเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
(ถ้ามี) 

2. กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)  
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทก าหนด ราคาและ

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว ที่พัก สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 



5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
11. รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,คนขับรถ) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 


