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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  นครราชสีมา  »  ปากช่อง »  เขาใหญ่ 
ปาลิโอ-้ไร่ทองสมบูรณ์คลบั-ไร่องุ่นพีบีวัลเล่ย์-วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม-ชิพแลนด์                                  

              ช็อคโกแลตแฟคโตรี่-หลวงพ่อโต พรหมรังสี-นครราชสีมา           (3วนั 1คืน) 

    
 
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                   จดุนดัหมาย-ปากชอ่ง 

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น. ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 

วันทีส่องการเดนิทาง                    ปาลโิอ-้ไรท่องสมบรูณค์ลบั-ไรอ่งุ่นพีบวีลัเลย่-์วดัเทพพทิกัษป์ณุณาราม 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร 
09.30 น. น าท่านชม ปาลิโอ้ เสถานท่ีโรแมนติกบนเขาใหญ่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แหลง่บนัเทิงและแหล่งช้อปปิง้

ยงัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นสบายๆ ออกแบบสถาปัตยกรรมยโุรปโบราณแนวอิตาเลียนสไตล์ 
10.30 น. น าท่านชม ไร่ทองสมบูรณ์คลบั สถานท่ีท่องเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ ล้อมรอบด้วย

ภเูขาในสไตล์คาวบอยท่ีจะท าให้คณุเพลิดเพลินไปกบักิจกรรมหลายหลายท่ีสนกุสนาน 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าทา่นชม ไร่องุ่นพีบีวลัเลย์่ มีร้านอาหารThe Great Hornbill Grill เป็นอาหารนานาชาต ิ 
14.30 น. น าท่านสักการะ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เป็นพระองค์ใหญ่สีขาวตัง้เด่นสง่าอยู่บนเขาท่ีสามารถ

มองเห็นได้ในระยะไกลเลยทีเดียว 
16.00 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Thames Valley Khao Yai (ห้องละ 2 ทา่น) หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                     Ship land-เดอะชอ็กโกแลตแฟคตอรี-่วดัหลวงพอ่โต-จดุนดัหมาย 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ ห้องอาหาร หลงัอาหารเก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
08.30 น. น าท่านชม Sheep Land แหล่งท่องเท่ียว ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ ของเขาใหญ่ เข้าชมฟาร์มแกะ 

ถ่ายรูปและสมัผัสความน่ารักของบรรดาเหล่าแกะหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมกิจกรรมป้อนนมแกะ 
อยา่งใกล้ชิดสดุๆ พร้อมกบัรับสว่นลดในการซือ้ของท่ีระลกึมากมาย 

09.30 น. น าท่าน ชม ชิม แชะท่ีร้านThe Chocolate Factory  ร้านน้องใหม่ท่ีก าลังถูกกล่าวถึงอย่างหนาหู
ส าหรับนักชิมช็อกโกแลต โดดเด่นด้วยการออกแบบแนวสโมคเฮ้าส์ เป็นร้านชัน้เดียว เพิ่มความ
นา่สนใจด้วยลกัษณะเปิดโลง่พร้อมให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถมองเห็นวิวสวยงามของธรรมชาติ  

11.00 น. น าทา่นสกัการะ หลวงพอ่โต พรหมรังสี องค์ใหญ่ท่ีสดุในโลก ชมวิหารหลงัใหญ่ท่ีมีการก่อสร้างได้อยา่ง
สวยงามตระการตา นัน่คือ อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือท่ีรู้จกักันอีกช่ือ
หนึง่คือ วดัสรพงศ์ ดารานกัแสดงช่ือดงั ท่ีมีความศรัทธาเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา 

12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
__.__ น. น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 1 คืน (เขาใหญ่) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ5 มือ้  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 
 

รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ บาท จ านวนผู้ใหญ่ขั้นต่ า     ท่าน 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษส าหรบัทา่น 
 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 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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