รหัสโปรแกรม : 21900 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เที่ยวเมืองไทยในบรรยากาศเมืองนอก ชมแหล่งท่องเทีย่ ววิถชี มุ ชม สุดUNSEEN
ออกเดินทางทุกวันเสาร์ เริม่ ตุลาคม 14 – กุมภาพันธ์ 15
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วันแรก
02.00 น.

กรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) - เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา - ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ - ทอสคาน่า วัลเล่ย์ The Chocolate Factory –ไร่สตอเบอรี่หรือไร่ทานตะวัน - อุโมงค์ต้นไม้ – ชมพระอาทิตย์ตกดิน @ อ่างเก็บ
น้้ามวกเหล็ก
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (เมเจอร์รัชโยธิน) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

02.20 น.

พร้อมออกเดินทางสู่ อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรถตู้ปรับอากาศ

10.00 น.

น้าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลต่อชีวิต ณ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ "ปลัดจ่าง"
เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไปและประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวโคราชมาเป็นเวลาช้านาน
นอกจากเดินทางมาไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลแล้ว บางท่านก็มาไหว้ขอโชคลาภ ขอเรื่องการค้าขาย ขอให้สอบเข้า
ราชการได้ เป็นต้น

จากนั้น

น้าท่านสู่ ทอสคานา วัลเลย์ (Toscana Valley) แลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งของเขาใหญ่ สไตล์อิตาลี ที่นี่ถูกเนรมิต
บรรยากาศให้เหมือนกับ แคว้นทอสคานี ของประเทศอิตาลี ทั้ง ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมสวย ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ หากคิดถึงการเดินทางไป
ต่างประเทศต้องมาที่ ทอสคานา วัล เลย์ แห่งนี้ อิสระเที่ยวชม โซน
Town Square ศูนย์รวมความคึกคักของ Toscana Valley เพราะ
มีทั้งตึกสวยๆ สไตล์ทัสคานีที่ภายในเป็นร้านอาหารอิตาเลียน , ไวน์
, คาเฟ่ , ร้านเบเกอรี่ ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนทางเดินที่ปูด้วยอิฐ และ
ยังมีน้าพุ สวนเล็ก ๆ ที่จัดสลับกัน บรรยากาศฟินสุด ๆ ไปเลย
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เที่ยง
บ่าย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
น้าท่านเดินทางสู่ The Chocolate Factory ร้านอาหารและคาเฟ่ สุดฮิต มี 2 โซนโซนคาเฟ่ช็อกโกแลตที่มี
ช็อกโกแลตให้เลือกหลากหลาย มีเครื่องดื่มอร่อย ๆ และขนมนานาชนิด โซนร้านอาหารมีทั้งอาหารตะวันตกและ
อาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นเมนูพิซซ่า สปาเก็ตตี้ สเต็ก ข้าวซี่โครงหมู เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของทานเล่น
ตามอัธยาศัย

จากนั้น

น้าท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอรี่ หรือ ไร่ทานตะวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยและให้ท่านได้ถ่ายรูป ชม
วิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเข้าชม) (ทั้งนี้การเข้าชมขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของสถานที่และสภาพ
อากาศ)
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จากนั้น

ระหว่างการเดินทาง ผ่านชม อุโมงค์ต้นไม้แสลงพัน ความงามของธรรมชาติภาพต้นไม้สองฝั่งถนนที่โน้มกิ่งเข้า
หากันเหนือท้องถนน คล้ายเป็นอุโมงค์ ให้รถลอดผ่านระยะทางกว่า 200 เมตร จึงท้าให้เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คที่
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ น้าท่านเดินทางสู่ อ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรี
เพื่อชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน วิวเขื่อนถนนเลียบสันเขื่อน ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสลับซ้อนกัน ด้านซ้าย
ของอ่างเก็บน้้าเป็นจุ ดชมวิวบนยอดเขา สามารถมองเห็นวิวของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นภาพที่สวยงามจับใจ
สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางกลับที่พัก

เย็น

 บริการอาหารเย็น
น้าท่านเข้าพัก วีอาร์เกสเฮาส์ มวกเหล็ก
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วันสอง

ชมพระอาทิตย์ขึ้น @ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – ฟาร์มโคนม– ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน - วัดเทพพิทักษ์ปุณณา
ราม - ช้อปปิ้ง OUTLET - ร้านของฝาก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน)

05.00 น.

อรุณสวัส ดิ์ยามเช้า น้าทุกท่านเดินทางไป ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยการนั่งรถไฟไปลงที่
สถานีรถไฟโคกสลุง (หากรถไฟไม่มีขบวนเดินทาง ณ วันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นเดินทาง
โดยรถตู้ไปที่สถานีโคกสลุงแทน) บรรยากาศสุด UNSEEN ความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบ มีเส้นทาง
รถไฟลอยน้้าสุดฮิต ที่วิ่งผ่านสะพานเหนือทุ่งหญ้าในช่วงหน้าแล้ง
และผ่า นผืน น้้ า ในช่ วงหน้า ฝน เป็น บรรยากาศที่หาไม่ได้ในเมือ ง
หลวง ให้ท่านได้ซึมซับบรรยากาศยามเช้า และชมบรรยากาศวิถี
ชุมชนชาวไทยเบิ้งที่เคลื่อนย้ายมาจากโคราช มีเอกลักษณ์ภาษา
พูดตรงเสียงเหน่อแบบโคราชที่หลงเหลืออยู่ รวมถึงค้าลงท้ายเช่น
เบิ้ ง เหว่ ย เด้ อ ฯลฯ และถ้ า เป็ น คนโคกสลุ ง ดั้ ง เดิ ม เลยก็ จ ะมี
นามสกุลลงท้ายด้วย ‘สลุง’ อาชีพหลักของชาวโคกสลุงคือการท้าเกษตรกรรม ประมง หาของป่า และที่เรียกว่า
เป็นเอกลักษณ์จริงๆ คือการทอผ้า โดยเฉพาะผ้าขาวม้าที่ เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของการแต่งตัว ซึ่งหลงเหลือให้
เห็นในคนเฒ่าคนแก่ชุมชนโคกสลุง
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จากนั้น

น้าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโคนม สถานท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนสัมผัสวิถีชีวิตโคบาลและวัวนม ชมการรีด
นมวัวและชมบรรยายกาศฟาร์มโคนม ถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
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เช้า

 บริการอาหารเช้า เมนู ข้าวต้ม + กาแฟ
น้าท่านเดินทางสู่ ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฝ่าง ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดที่ไร่สุวรรณแห่งนี้
ได้ถูกวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดที่ดีมีคุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย เป็นสินค้าขึ้นชื่อของไร่นี้ และยังมีการปลูกพืช
อื่น ๆ เสริม เช่น ปอเทือง งา ดอกค้าฝอย ดอกทานตะวัน และผักสวนครัวสดๆ ปลอดสารเคมี เพื่อจ้าหน่ายให้
นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ สินค้าแนะน้าได้แก่ น้้านมข้าวโพด ข้าวโพดต้ม และข้าวโพดฝักสด

น้ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด เทพพิ ทั ก ษ์ ปุ ณ ณาราม หรื อ วั ด พระขาว
พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ ตั้งเด่นเป็นสง่าในอิริยาบถนั่ง ปางประทาน
พร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงจาก
ระดั บ พื้ น ดิ น 112 เมตร หรื อ 51 วา หมายถึ ง พระพุ ท ธคุ ณ 51
ประการ ส่วนความสูงขององค์พระ 45 เมตร สามารถเดินขึ้นบันได
จ้านวน 1,250 ขั้นเพื่อสักการะองค์หลวงพ่อขาว พร้อมชมวิวทิวทัศน์
ธรรมชาติสวย ๆ ของปากช่องได้
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ช้อปปิง้ สินค้า OUTLET ศูนย์สินค้าแบรนด์เนม จากแหล่งที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้ท่านเลือกชมเลือกช้อปได้อย่าง
จุใจ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ส้าหรับเล่นกีฬา เครื่องแต่งกาย อาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านไอศกรีม น้้าแข็งใส ราดด้วย
ผลไม้ ร้านขนมของฝาก เเละอีกมากมาย
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหาร ณ OUTLET
แวะซื้อของฝาก ของดี มวกเหล็ก สระบุรี ปากช่อง โคราช มีผลิตภัณฑ์ของฝากให้ได้เลือก ติดไม้ติดมือกลับบ้าน
มากมาย เช่ น กะหรี่ ปั๊ บ กุน เชี ยง กระยาสารท องุ่นหยี ไวน์ น้้าองุ่นและแยม เป็นต้น สมควรแก่เวลาน้าท่า น
เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

12.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ (หน้าเมเจอร์รชั โยธิน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทน
บริษัท (มัคคุเทศก์,คนขับรถ) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ.

อัตราค่าบริการ เดินทาง ตุลาคม 64 – กุมภาพันธ์ 15
วันเดินทาง (ออกเดินทางทุกวันเสาร์)
ราคา/ท่าน
ตุลาคม 64 : 02-03 / 09-10 / 16-17 / 30-31
พฤศจิกายน 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
กุมภาพันธ์ 65 : 05-01 / 12-13 / 19-20 / 21-22
ตุลาคม 64 : 23-24 / 24-25
ธันวาคม 64 : 04-05 / 05-06 / 10-11 / 11-12
ธันวาคม 64 : 31-01 ม.ค.
มกราคม 65 : 01-02 / 02-03

พักเดี่ยว

1,988

+500

2,222
2,333

+500
+500

2,499

+500

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช้าระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง *
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ น้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่้า 5 ท่าน
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน *ห้องพักเป็นแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง DOUBLE BED*
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ขอสงวนสิทธิ์การจัดที่นั่งบนรถตู้ตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถจองที่นั่งได้
เงือ่ นไขการให้บริการ
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน พร้อมส่งส้าเนาบัตรประชาชน หากไม่ช้าระตามที่บริษัทก้าหนด ขอ
อนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ช้าระเงินหรือไม่ช้าระเงินตามก้าหนดให้ถือว่าท่าน
สละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงือ่ นไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์
1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึน้ ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าช้าระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้า
มี)
2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจ้านวน)
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
**เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิไ์ ม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ **
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทก้าหนด ราคาและ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว ที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่า ช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ้านาจของบริษัทก้ากับเท่านั้น
10. กรุณาอ่าน ท้าความเข้าใจให้ถถี่ ว้ น เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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ช่องทางการติดต่อ
- สอบถามผ่าน Line กด ->https://lin.ee/5nDHUO6
- จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
- หรือโทร 02-234-5936
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