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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  นครราชสีมา  »  วังน ้าเขียว 
อนุสาวรีย์ท้าวนสุรนารี-วัดศาลาลอย-A Cup of love-วัดบุไผ่-ผาเก็บตะวัน                                 

วังน ้าเขียวฟาร์ม-สวนลุงไกร-ช็อปปิ้ง                  (2วนั 1 คืน) 

 
 

 

 

 

วันแรกของการเดนิทาง                          อนสุาวรยีท์า้วสรุนาร-ีวดัศาลาลอย-วดับไุผ ่-A Cup of love 

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น.    ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  
07.00 น.    เช้าแจม่ใส ณ จงัหวดันครราชสีมา “เมืองหญิงกลา้ ผ้าใหมดี หม่ีโคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”  

ให้ทา่นปฏิบตัภิารกิจสว่นตวับริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร  
08.30 น. น าท่านสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นจุดท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของโคราช 

ภายในบรรจอุฐิัของท้าวสรุนารีอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีหรือยา่โมของชาวโคราช ถือเป็นอนสุาวรีย์ท่ี สร้าง
ขึน้มาเพื่อระลกึถึงและยกยอ่งคณุงามความดีของวีรสตรีสามญัชนคนแรกของประเทศ 

09.30 น. น าท่านชม วดัศาลาลอย เป็นวดัเก่าแก่ท่ีท้าวสรุนารีสร้างขึน้ กบั พระยาสริุยเดช ผู้ เป็นสามี หลงัจากท่ี
รบชนะกองทพัของเจ้าอนวุงศ์ หลงัจากเสร็จศกึสงครามท่ีทุง่สมัฤทธ์ิ  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าท่านกราบสกัการะวดับุไผ่ ได้ขนานนามว่าเป็นวดับ้านไร่ 2 เป็นท่ีประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อ

คณูใหญ่ท่ีสดุในโลก น าทา่นกราบไหว้สกัการะเพื่อเป็นศริิมงคลในการเดนิทาง 
 14.30 น. น าท่านแวะถ่ายรูปกนัท่ี A Cup of love เป็นร้านกาแฟและท่ีพกัไอเดียแสนเก๋ บรรยากาศดีท่ีโอบล้อม

ด้วยทิวเขาแสนโรแมนตกิจนกลายเป็นแลนด์มาร์คแหง่ใหมท่ี่มีมมุสวย ๆ ให้เก็บภาพมากมาย  
15.30 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั โกลเมาเทน่วงัน า้เขียว หรือเทียบเทา่ (ห้องละ2ทา่น)พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยัทา่มกลา 
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วันทีส่ององการเดนิทาง                                  ผาเกบ็ตะวนั-วงัน า้เขยีวฟารม์-สวนผักลงุไกร-ชอ็ปปิง้                                  

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ รีสอร์ท  เก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
08.30 น. น าท่านชม ผาเก็บตะวนั เป็นจุดชมวิวท่ีมีวิวธรรมชาติท่ีสวยงาม สามารถชมพระอาทิตย์ ขึน้และลับ

ขอบฟ้าในยามเย็น นอกจากนีห้ากในชว่งฤดฝูนอาจได้มีโอกาสพบเห็นสายหมอกในยามเช้าอีก 
10.00 น.      น าท่านชม วงัน า้เขียวฟาร์ม เป็นฟาร์มเห็ดท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคอีสาน ท่ีปลูกเห็ดมากมายหลากหลาย

พนัธุ์ ทัง้เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดหวัลิง นอกจากนีย้งัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเห็ดมากมาย ทัง้
เห็ดสด และผลิตภณัฑ์แปรรูป จากเห็ด เชน่น า้พริกเห็ด เห็ดดอง น า้สลดัเห็ด  

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 5) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น.      น าท่านชม สวนผกัลงุไกร เป็นสวนผกัปลอดสารพิษ จ าหนา่ยตลอดทัง้ปี สวนผกัสลดัและผกัปลอดสาร

นานาชนิด เฉพาะผกัสลดัมีมากถึง 6 สายพนัธ์ นอกจาก ผกัสลดั ก็มีมะเขือเทศราชินี มะเขือเทศเนือ้ 
กะหล ่าปลี ข้าวโพดหวาน ฟักทอง บีทรูท ผกัจากสวนลงุไกร สด สะอาด อร่อย 

15.00 น. น าทา่น ช็อปปิง้ซือ้ของท่ีระลกึ เชน่ ผดัหม่ีโคราชแบบส าเร็จรูป ผกัปลอดสารพิษ องุ่น พทุรานมสด  
16.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ร้านอาหาร 
__.__  น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
 

รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ         บาท จ้านวนผู้ใหญ่ขั นต ้า 50 ท่าน 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 1 คืน (วงัน า้เขียว) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ6 มือ้  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
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อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษสา้หรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 
 เสือ้กนัหนาว 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

  โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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