
 

 

เที่ยวเขาใหญ่ 2 วนั ยงัไง เหมือนไป 5 ประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ ดนิแดนแห่งกงัหันลม 
ฝร่ังเศส ดนิแดนแห่งไวน์และไร่องุ่น 

อติาล ีดนิแดนแห่งสถาปัตยกรรม หอเอนปิซ่า และบ้านเรือน 



 

องักฤษ ดนิแดนแห่งทศันียภาพ โบราณสถานลกึลบั สโตนเฮนจ์ 
แอฟริกาใต้ ดนิแดนแห่งธรรมชาตแิละสัตว์ป่า 

วนัแรก กรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) - กงัหันลมเขายายเทีย่ง – ธารา คาเฟ่ - ไร่สตอเบอร่ีหรือไร่ทานตะวนั -  
เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม - ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ - Night Safari ส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

07.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย (เมเจอร์รัชโยธิน) เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับ 

07.20 น. พร้อมออกเดินทางสู่ อ าเภอสีคิว้ จังหวดันครราชสีมา โดยรถตูป้รับอากาศ 

10.30 น. น าท่านสู่ จุดชมวิวกังหันลมยักษ์ เขายายเท่ียง ทุ่งกังหันลมบรรยากาศเหมือนเมืองนอก ไม่ตอ้งไปดูไกลถึง
เนเธอร์แลนด์ ตรงจุดน้ีท่านสามารถชมวิวไดท้ั้งเข่ือนล าตะคองดา้นล่าง และทิวทศัน์ของเขาเควสตาท่ีมีรูปร่าง
คลา้ยอิโต ้บริเวณของท่ีราบสูงโคราช และบริเวณน้ีเป็นจุดรับลมท่ีดี ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงไดติ้ดตั้งกงัหนัลม
ผลิตไฟฟ้า ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวน 14 ตน้ ส าหรับใชป่ั้นกระแสไฟของโรงไฟฟ้าล าตะคอง อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูป 
เช็คอิน ตามอธัยาศยั  

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ธารา คาเฟ่ เขาใหญ่ คาเฟ่ริมน ้ าบรรยากาศด๊ีดี เต็มไปดว้ยร่มไมเ้ขียวขจี เหมาะกบัการพกัผอ่น
หย่อนใจ บริเวณโดยรอบตกแต่งไวอ้ยา่งน่ารักลงตวัดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไม ้สามารถชมวิว ฟังเสียงน ้ าตก เพลิน ๆ 
ธารา คาเฟ่ มีบริการทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืม เมนูอาหารแนะน า ขา้วหมูอบธารา ขา้วหมูน ้ าตก พิซซ่า สปาเก็ตต้ี 
ย  า มีให้เลือกหลากหลายเมนู นอกจากน้ียงัมีของหวานและเคร่ืองด่ืม อีกดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้สพบรรยากาศ
ธรรมชาติ รับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืม ตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 



 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอร่ี หรือ ไร่ทานตะวัน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัและให้ท่านไดถ่้ายรูป 
ชมววิทิวทศัน์ตามอธัยาศยั (ราคาไม่รวมค่าเข้าชม) (ทั้งนี้การเข้าชมขึน้อยู่กับความพร้อมของสถานที่และสภาพ
อากาศ) 

 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม พิพิธภณัฑ์จดัแสดงผลงานศิลปะในหอศิลป์ สวนประติมากรรม

กลางแจง้ ของคุณพงษช์ยั จินดาสุข ท่ีมีใจรักในงานศิลปะและเก็บรวบรวมช้ินงานเอาไวม้ากมาย มีพื้นท่ีรวมกวา่ 
20 ไร่ รวบรวมจากศิลปินระดบัแนวหนา้หลายท่าน อาทิเช่น อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ อ.ถวลัย ์ดชันี อ.ช่วง มูล
พินิจ อ.ชลูด น่ิมเสมอ อ.ประเทือง เอมเจริญ อ.ประหยดั พงษด์ า อ.ปรีชา เถาทอง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีผลงาน
ของศิลปินท่านอ่ืนท่ีจดัแสดงอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกชมตามอธัยาศยั 

 

 
 

จากนั้น น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเสริมสิริมงคลต่อชีวิต ณ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ "ปลดัจ่าง" 
เป็นท่ีเคารพบูชาของประชาชนทัว่ไปและประชาชนในจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงชาวโคราชมาเป็นเวลาชา้นาน 
นอกจากเดินทางมาไหวเ้พื่อเสริมสิริมงคลแลว้ บางท่านก็มาไหวข้อโชคลาภ ขอเร่ืองการคา้ขาย ขอให้สอบเขา้
ราชการได ้เป็นตน้ 



 

 

เยน็  บริการอาหารเยน็  
 หลงัอาหารเย็นน าท่านเดินทางไปข้ึนรถทอ้งถ่ินท่ีทางอุทยานแห่งชาติจดัเตรียมไวใ้ห้ พบประสบการณ์สุด

ต่ืนเต้นกับการ ส่องสัตว์ตอนกลางคืน (Night Safari) ชมวิถีชีวิตการออกหาอาหารของสัตวป่์าต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ
เป็นชา้ง เม่น เกง้ กวาง อีเห็น นางอาย เป็นตน้ 

 น าท่านเข้าพกั วอีาร์เกสเฮาส์ มวกเหลก็ หรือ เทยีบเท่า 

 
 

วนัสอง ไร่องุ่นกรานมอนเต้ - ทอสคาน่า วัลเลย์ - คาเฟ่ Within Khaoyai - ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน - ร้านของฝาก - 
เดินทางกลบักรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) 

เช้า  บริการอาหารเช้า  

 น าท่านเดินทางสู่ ไร่องุ่นกรานมอนเต้ บรรยากาศสวยงาม อากาศดี ๆ ไร่แห่งน้ี
ปลูกองุ่นหลากหลายสายพนัธ์ุส าหรับน าไปผลิตไวน์และกินผลสด อิสระให้ท่าน
ไดเ้ดินเล่น ชมบรรยากาศดี ๆ ถ่ายรูปชิค ๆ หรือ เลือกซ้ือสินคา้ของทางไร่ ไม่ว่า
จะเป็นไวน์เลิศรส น ้าองุ่นบรรจุขวด เป็นตน้ (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าทวัร์ชมไร่องุ่น) 



 

จากนั้น น าท่านสู่ ทอสคานา วัลเลย์ (Toscana Valley) แลนด์มาร์คอีกหน่ึง
แห่งของเขาใหญ่ สไตล์อิตาลี ท่ีน่ีถูกเนรมิตบรรยากาศให้เหมือนกบั 
แควน้ทอสคานี ของประเทศอิตาลี ทั้ง ท่ีพกั อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว 
วฒันธรรม สถาปัตยกรรมสวย ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ หากคิดถึงการ
เดินทางไปต่างประเทศตอ้งมาท่ี ทอสคานา วัลเลย์ แห่งน้ี อิสระเท่ียว
ชม โซนTown Square ศูนย์รวมความคึกคักของ Toscana Valley 
เพราะมีทั้งตึกสวยๆ สไตล์ทสัคานีท่ีภายในเป็นร้านอาหารอิตาเลียน , ไวน์ , คาเฟ่ , ร้านเบเกอร่ี ตั้งเรียงรายอยู่
บนถนนทางเดินท่ีปูดว้ยอิฐ และยงัมีน ้าพุ สวนเล็ก ๆ ท่ีจดัสลบักนั บรรยากาศฟินสุด ๆ ไปเลย  

 

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหาร ณ ทอสคาน่า วลัเลย์ 

 น าท่านเดินทางสู่ คาเฟ่สโตนเฮนจ์แห่งเขาใหญ่ Within Khaoyai ดว้ยคอนเซ็ปแปลกแหวกแนว โดยการน ากอ้น
หินยกัษ์มาตั้ งเรียงกัน คล้ายกับ สโตนเฮนจ์(Stonehenge) โบราณสถานลึกลับของประเทศองักฤษ มีโซน 
outdoor เป็นสวนกวา้งตน้ไมใ้หญ่ดูร่มร่ืน และโซน indoor ท่ีตกแต่งแบบโปร่งโล่งสบายเป็นสไตล์โมเดิร์น
บาร์นเฮา้ส์ มีบริการอาหาร ของหวาน ของทานเล่น เคร่ืองด่ืม ใหท้่านไดเ้ลือกทาน อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฝ่าง ผลิตภณัฑข์า้วโพดท่ีไร่สุวรรณแห่งน้ี
ไดถู้กวิจยัพฒันาพนัธ์ุขา้วโพดท่ีดีมีคุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย เป็นสินคา้ข้ึนช่ือของไร่น้ี และยงัมีการปลูกพืช



 

อ่ืน ๆ เสริม เช่น ปอเทือง งา ดอกค าฝอย ดอกทานตะวนั และผกัสวนครัวสดๆ ปลอดสารเคมี เพื่อจ าหน่ายให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือ สินคา้แนะน าไดแ้ก่ น ้านมขา้วโพด ขา้วโพดตม้ และขา้วโพดฝักสด 

 

แวะซ้ือของฝาก ของดี มวกเหล็ก สระบุรี ปากช่อง โคราช มีผลิตภณัฑข์องฝากใหไ้ดเ้ลือก ติดไมติ้ดมือกลบับา้น
มากมาย เช่น กะหร่ีป๊ับ กุนเชียง กระยาสารท องุ่นหยี ไวน์ น ้ าองุ่นและแยม เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางกลบักรุงเทพ ฯ 

17.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพ ฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทน
บริษัท (มัคคุเทศก์,คนขับรถ) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ เดนิทาง ตุลาคม 64 – กมุภาพนัธ์ 65 

วนัเดนิทาง (ออกเดนิทางทุกวนัเสาร์) ราคา/ท่าน พกัเดีย่ว 

ตุลาคม 64 : 02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 / 24-25 / 30-31 
พฤศจกิายน 64 : 06-07 / 13-14 / 20-21 / 27-28 

ธันวาคม 64 : 18-19 / 25-26 
มกราคม 65 : 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 
กมุภาพนัธ์ 65 : 05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27 

2,499 +500 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถตูป้รับอากาศ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 5 ท่าน     
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน *ห้องพกัเป็นแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง DOUBLE BED* 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์
ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ขอสงวนสิทธ์ิการจดัท่ีนัง่บนรถตูต้ามความเหมาะสมของเจา้หนา้ท่ี ไม่สามารถจองท่ีนัง่ได ้
 
 



 

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อวา่ท่าน
สละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 

1. กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 
2. กรณยีกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี)  

**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน ** 

 
 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีบริษทัก าหนด ราคาและ

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว ท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ 



 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


