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ก ำหนดวันเดินทำง  
วนัเดนิทาง 

20-21, 27-28 กมุภาพนัธ์ 2564 

06-07,13-14, 20-21, 27-28 มีนาคม 2564 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 
 

2,490.- 
2,490.- 

คดิถึงเขา ไปเที่ยวกบัเรานะ เขาใหญ่ 2วนั 1คืน 
เขาใหญ่ฟาร์มวลิเลจ ไร่องุ่นกรานมอนเต้ พาโนราม่าฟาร์ม อาร์ตมวิเซ่ียมเขาใหญ่  
ออกเดนิทางทุกวนัเสาร์ กลบั วนัอาทติย์  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – กรุงเทพฯ 
วนัแรก  ไร่องุ่นกรานมอนเต้ – เขาใหญ่ อาร์ต มวิเซียม – เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม – บลูสกายวลิล่า เขาใหญ่ 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (ป๊ัมน ้ามนั ปตท.ดินแดง-วภิาวดี) เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 
06.20 น. ออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 

 
10.00 น. ไร่องุ่นกรานมอนเต ้ไร่องุ่นท่ีมีความสวยงาม จุดเด่นของท่ีน่ีก็คือ ทุกคนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการปลูกองุ่นและ 

ท าไวน์ สามารถเดินเล่น ถ่ายรูปชิคๆ ได ้ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ รับลมเยน็ๆ ในไร่องุ่นสีเขียว ใจกลางเขาใหญ่ ไร่
กรานมอนเตไ้ดป้ลูกองุ่นไวห้ลากหลายสายพนัธ์ุคละกนัไป เพื่อน าไปเขา้กรรมวธีิการผลิตไวน์หลายรสชาติ  ไวน์
ของทางกรานมอนเต ้ ถือเป็นไวน์คุณภาพดี และเป็นแบรนดช์ั้นน าของประเทศไทย โดยใชผ้ลองุ่นท่ีปลูกบนไร่ 
แถมคุณภาพของไวน์การันตีดว้ยรางวลัจ านวนมากทุกปี (ไม่รวมค่าทัวร์ชมไร่องุ่น ท่านละ 480 บาท) 

 
เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะท่ีคุณพงษช์ยัสะสมไว ้ มีทั้งภาพวาด
จากฝีมือศิลปินชั้นครูระดบัประเทศหลายร้อยภาพ รวมถึงงานประติมากรรมอีกจ านวนมาก เขาใหญ่ อาร์ต มิว
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เซียม  สร้างข้ึนบนเน้ือท่ีกวา่ 20 ไร่ ภายในพื้นท่ีทั้งหมดประกอบดว้ยอาคารหอศิลป์ขนาดใหญ่กวา่ 1,700 ตาราง
เมตร และมีสวนประติมากรรมอยูด่า้นหนา้ ภายใน  "อาคารหอศิลป์" จะประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงภาพและ
ส่ือผสมถึง 3 หอ้ง ภายในจดัแสดงงานศิลป์จากศิลปินชั้นครูหลากหลายแนว อาทิเช่น อ.ถวลัย ์ ดชันี, อ.เฉลิมชยั 
โฆษิตพิพฒัน์, อ.ชลูด น่ิมเสมอ, อ.ประเทือง เอมเจริญ, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.ช่วง มูลพินิจ, อ.ประหยดั พงษด์ า ฯลฯ 
รวมถึงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆ ดว้ย รวมถึงพื้นท่ีกลางแจง้ท่ีจดัแสดงงานศิลป์  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ณ The Chocolate Factory ร้านคาเฟ่ และ ร้านอาหาร เป็นแบบ  2in1 สุดเก๋ มีสไตล ์

 
บ่าย เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของเขาใหญ่ทางดา้นปากช่องเป็นฟาร์มเห็ดท่ีไดรั้บ 

การตกแต่งดว้ย ประติมากรรม น่ารัก โดนใจคนรักเห็ดเม่ือเดินทางเขา้มาในเขตฟาร์มจะไดพ้บกบัเหล่า
ประติมากรรมเห็ดยกัษท่ี์ถูกออกแบบมาให ้ เป็นร่มเงา ท าใหบ้รรยากาศการเดินเท่ียวชมฟาร์มเห็ดเป็นไปอยา่ง
สนุกสนานโดยรูปแบบโรงเรือนท่ีท าไม่ซ ้ าใครในสไตลโ์มเดิร์นดว้ยการ ใชผ้นงัตาข่ายใชห้ลงัคาเป็นเหล็กแผน่ 
เพื่อใหมี้ความโปร่งสามารถระบายอากาศไดดี้ตามแบบท่ีเห็ดชอบและเหมาะกบัการท่องเท่ียว 

 
ไดเ้วลาน าท่าน เดินทางเขา้ท่ีพกั เช็คอิน บลูสกาย วลิล่า เขาใหญ่ Blue Sky Villa หรือเทียบเท่า  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  
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วนัทีส่อง   เขาใหญ่ ฟาร์ม วลิเลจ – ทอสคาน่า วลัเล่ย์ อติาลแีห่งเขาใหญ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท พร้อมคืนหอ้งพกั  

 
เขาใหญ่ ฟาร์ม วลิเลจ (Khao Yai Farm Village) ฟาร์มส าหรับการเรียนรู้ ทั้งสัตวเ์ล้ียงและการเพาะพนัธ์ุพืชฟาร์ม 
ซ่ึงก็จะมีกิจกรรมการให้อาหารสัตว ์เช่น แกะ หมู กระต่าย และเต่า แบบถึงเน้ือถึงตวั ไม่มีอะไรมากั้น รวมถึงการ
วาดภาพ ระบายสี การจดัส่วนในขวดโหลแกว้หรือ Terrarium ท าพิซซ่า และอ่ืนๆ เรียกไดว้า่มีกิจกรรมหลากหลาย
ท่ีสนุกไดท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่ในท่ีเดียวกนัเลย บรรยากาศโดยรอบของดว้ยพื้นท่ีกวา้งขวาง 50 ไร่ของเขาใหญ่ ฟาร์ม 
วลิเลจ ท่ีท าใหมี้ภูมิทศัน์เตม็ไปดว้ยผนืหญา้ ตน้ไมใ้หญ่สีเขียวขจี ส่ิงก่อสร้างเรียบง่ายแนวตะวนัตก ประกอบกบั
ร้ัวสีขาวเต้ียๆ ท าใหเ้ขาใหญ่ ฟาร์ม วลิเลจ เหมือนฟาร์มในต่างประเทศ นกัท่องเท่ียวท่ีชอบการเดินเล่นกิน
บรรยากาศสวยๆ อากาศเยน็สบาย พร้อมถ่ายภาพ เพียงเท่าน้ีก็ชอบแลว้ หรือชอบป่ันจกัรยานชมแบบชิลๆ ก็ท าได ้
สัตวเ์ล้ียงในฟาร์ม ท่ีน่ีเป็นฟาร์มแกะเป็นหลกั สามารถให้อาหารใกลชิ้ดได ้(ไม่รวมค่ากิจกรรมทุกชนิด) 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ณ ทอสคาน่า วลัเล่ย ์Toscana valley 

 
บ่าย ทอสคาน่า วลัเล่ย ์Toscana valley อิตาลีแห่งเขาใหญ่ เหมือนยกเมืองทสัคานี มาไวท่ี้น่ี เราจะไดบ้รรยากาศหรือ

ความรู้สึกวา่ส่ิงก่อสร้างส่วนใหญ่จะไปในทางเดียวกนั คือ จ าลองบรรยากาศสไตลต่์างประเทศทั้งอิตาลีหรือ
องักฤษมาไว ้ ทั้งในส่วนของ ท่ีพกั ร้านอาหาร หรือสถานท่ีท่องเท่ียว โดยท่ีไม่ตอ้งนัง่เคร่ืองบินขา้มฟ้าขา้มทะเล
ไปใหไ้กลถึงเมืองนอก หน่ึงในสถานท่ีสุดชิคท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีนิยม ขบัรถเขา้มายงั Town Square Suites เป็น
ส่วนของร้านอาหารและร้านขายเคร่ืองด่ืม ดา้นในมีร้านกาแฟซ่ึงมีช่ือ VINO Cafe & Bar บริการกาแฟและ
เคร่ืองด่ืม รสชาติกาแฟและเคร่ืองด่ืมทีน่ีอร่อยเลยทีเดียว (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั  

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
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--------------------------------------------------------------- 
รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพ่ือช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ไร่องุ่นกรานมอนเต ้https://www.facebook.com/granmonte/  
เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม  https://th-th.facebook.com/KhaoYaiArtMuseum  
เขาใหญ่ ฟาร์ม วลิเลจ https://www.facebook.com/khaoyai.farmvillage.fanpage/  
เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม https://www.facebook.com/KhaoyaiPanoramaFarm/  
ทอสคาน่า วลัเล่ย ์Toscana valley https://www.facebook.com/ToscanaValley/  

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัรำค่ำบริกำร  (บำท/ท่ำน) 
วนัเดนิทาง 

20-21, 27-28 กุมภาพนัธ์ 2564 

06-07,13-14, 20-21, 27-28 มีนาคม 
2564 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 
 

2,490.- 

+พกัเดีย่ว/ท่าน 
 

1,200.- 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ และทีมงาน ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว และค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าท่ีกพกั 1 คืน บลูสกาย วลิล่า เขาใหญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 
 

https://www.facebook.com/granmonte/
https://th-th.facebook.com/KhaoYaiArtMuseum
https://www.facebook.com/khaoyai.farmvillage.fanpage/
https://www.facebook.com/KhaoyaiPanoramaFarm/
https://www.facebook.com/ToscanaValley/
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 200 บาท  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี) 
 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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