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เที่ยวสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท 2 วัน 1 คืน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา 

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม อันดบัที่ ๒ 



เรียนรู้วิถีชุมชนเชิงเกษตรในอ้าเภอวังน้้าเขียวที่หลากหลายผ่านผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรรม ชมแปลงสาธิตพืชผัก

ผลไม้แบบผสมผสานที่มีผลผลิตออกมาในแต่ละฤดูกาล เช่น แปลงปลูกหม่อน หรือมัลเบอร์รี่ แปลงองุ่นปลอดสาร และ

แปลงเมล่อน อ่ิมอร่อยไปกับผลผลิตการเกษตรของชุมชน กิจกรรม Cooking Class และท้าอาหารพื้นบ้านสไตล์ Vegan 

ไฮไลต์ 

- แวะสวนสับปะรดสีบ้านพระอังคาร แหล่งเพาะพันธ์สับปะรดสีที่ใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดนครราชสีมา 

- เรียนรู้การปลูกเมล่อนปลอดสาร ที่รักจัง ฟาร์มเมล่อน วังน้้าเขียว 

- นั่งรถเปิดประทุนไปเก็บผักปลอกสาร ที่แปลงผักของชุมชนท่องเที่ยว D-HOPE หมู่บ้านไทยพัฒนา 

- กิจกรรม Cooking Class และท้าอาหารพื้นบ้านสไตล์ Vegan 

- ชมโรงเพาะเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่วังน้้าเขียวฟาร์ม 

- นั่งรถชุมชนสวนเกษตรผสมผสาน ชมไร่องุ่นปลอดสารพิษ 

- เก็บลูกหม่อนสดๆ เรียนรู้การปลูกต้นวานิลลาที่สวนหม่อน 

วันแรก กรุงเทพฯ - นครราชสีมา -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรวังน้้าเขียว – สวนสับปะรดสีบ้าน               

พระอังคาร – รักจังฟาร์มเมล่อน - ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไทยพัฒนา 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก 

ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุ เทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก                          

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX (ม้ือที่ 1) 

11.00 น. เดินทางถึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ไกด์ชุมชนและ

วิทยากรอธิบายโปรแกรมร่วมกิจกรรมเพ้นท์หมวก 

เที่ยง พร้อมรับประทานกลางวันที่ชุมชน (ม้ือที่ 2) เมนู ขนมจีนน้้ายาเห็ดหอมและขนมไทยโบราณข้าวต้มมัด             

ลูกโยน เมนูขึ้นชื่อจากครัวชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว D-HOPE บ้านไทยพัฒนา 

12.15 น. ออกเดินทางไปสวนสับปะรดสีบ้านพระอังคาร  แหล่งเพาะพันธุ์ต้นสับปะรดสีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด

นครราชสีมา ท่องเที่ยวเรียนรู้ ที่สวนสับปะรดสีบ้านพระอังคาร หลากหลายสายพันธุ์แหล่งเพาะพันธุ์ต้น

สับปะรดสีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา 



 

13.30 น. เดินทางออกจากสวนสับปะรดสีบ้านพระอังคารมู่งหน้าสู่ “รักจัง” ฟาร์มเมล่อนวังน้้าเขียว เรียนรู้วิธีการปลูก

เมล่อนปลอดสารพิษ ชม ชิม และซื้อผลผลิตสด แปรรูปจากเมล่อน  

 



15.00 น. เดินทางต่อไปยังชุมชนท่องเที่ยว D-HOPE หมู่บ้านไทยพัฒนาถึง ชุมชนท่องเที่ยว D-HOPE หมู่บ้าน            

ไทยพัฒนา พากลุ่มนักท่องเที่ยวนั่งรถเปิดประทุนไปเก็บผักที่แปลงผักอินทรีย์ที่แปลงปลูกของเกษตรกร               

ในชุมชนเพ่ือเป็นวัตถุดิบ *อาหารในการท ากิจกรรม cooking class ท าอาหารพ้ืนบ้านสไตล์วีแกน (Vegan) 

และร่วมท ากิจกรรม  cooking class อาหารพ้ืนบ้านสไตล์วีแกน (Vegan) (เลือกรายการ คือห่อหมกเห็ด,             

ย าหัวปลีใส่เห็ดหอม, ไข่เจียวแหนมเห็ด) 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 3) (Vegan) อาหารพ้ืนบ้านที่ปรุงเอง 3 อย่างและเมนูที่ชุมชนเตรียมไว้รับรอง 

3 อย่าง 

18.30 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

พักที ่  โรงแรม GOLD MOUNTAIN HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่สอง โรงเห็ดแม่นุ้ย – วังน้้าเขียวฟาร์ม – ฟ้าประทานฟาร์ม - สวนแม่หม่อน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่ 4) หลังจากนั้นให้ทุกท่าน Check - Out  

08.30 น. น าทุกท่านเดินทางไปยัง โรงเห็ด รว่มกิจกรรมชมและทดลองท าแหนมเห็ด 

09.30 น. เดินทางต่อไปยังวังน้ าเขียวฟาร์มเดินทางต่อไปยัง วังน้้าเขียวฟาร์ม ท่องเที่ยวและศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ด          

ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน วังน้ าเขียวฟาร์ม ชม ชิมและเลือกซื้ อผลผลิตสด สินค้าแปรรูป จากเห็ดและ                

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

10.45 น. เดินทางจากวังน้ าเขียวฟาร์มมุ่งหน้าสู่ ไร่องุ่นปริญญา ชมองุ่นปลอดสารพิษ 

เที่ยง เดินทางจากฟ้าประทานฟาร์ม มุ่งหน้าสวนแม่หม่อน รับประทานอาหารกลางวัน ที่สวนแม่หม่อน (ม้ือที่ 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนั้น จากนั้นชม สวนหม่อนหรือมัลเบอร์รี่ เพลิดเพลินไปกับการเก็บลูกหม่อนสดๆจากต้น ดูงานการปลูกต้น              

วานิลลาและพลาดไม่ได้กับเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้มัลเบอรี่ผสมน้ าผึ้ง 

14.30 น. ได้เวลาอันสมควร น าทุกท่านเดินทางกลับ 

17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และประทับใจไม่รู้ลืม 

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

อัตราค่าบริการนี้รวม 

เดินทางทุกวันหยุด 
เสาร์ - อาทิตย์ 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยว 

28 - 29 พฤศจิกายน 2563 3,900.- 600.- 
5 - 6, 12 - 13, 19 - 20, 26 - 27 
ธันวาคม 2563  

3,900.- 600.- 

2  -  3 , 9 - 10, 16 - 17, 23 - 24,              
30 - 31 มกราคม 2564 

3,900.- 600.- 

6  -  7 , 13 - 14, 20 - 21, 27 - 28 
กุมภาพันธ์ 2564 

3,900.- 600.- 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของกิจกรรมได้ ขึ้นอยู่กับ              

ตามสถานการณ์ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่ารถตู้น าเที่ยว VIP ตลอดโปรแกรม 

 ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานค่อยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

 

 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 ค่ากิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 ค่าทิปคนขับรถและไกด์น าเท่ียว 

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง : 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระเต็มจ านวน 

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 14 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินทั้งหมด 

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 7 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ารถ

น าเที่ยว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ 

 กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า  7 วันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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