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เขาใหญ่ ไร่ทองสมบูรณ์ sleep land- palio

ตลาดนํา้กลางดง 2 วนั 1 คนื 
วนัที ่ 1 กรุงเทพฯ - อ .ปากช่อง นครราชสีมา - ไร่องุ่นฮอลเิดย์ปาร์ค - ไร่ทองสมบูรณ์คลบั 

08.00 คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย    สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางโดย รถบสั VIP ปรับอากาศ  ชั้นคร่ึง มุ่ง

หนา้สู่ จ .นครราชสีมา   ระหวา่งเดินทางบริการอาหารเชา้ บนรถ (1) และเคร่ืองด่ืม พร้อมสันทนการบนรถ 

 ถึง อ .ปากช่อง จ.นครราชสีมา นาํท่านเท่ียวชม ไร่องุ่นฮอลิเดยป์าร์ค บนพื้นท่ี 240 ไร่ ท่ีน่ีเป็นแหล่งเพาะปลูก

 องุ่นพนัธุ์ต่างประเทศไร้เมลด็ นาํท่านนัง่รถไฟเลก็เท่ียวชม ไร่องุ่น แปลงแกว้มงักรพนัธุ์ฮาวาย สวนหยอ่ม

 ตกแต่งนานาชนิดและเชิญเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์งุ่นสดๆจากไร่ อาทิเช่น องุ่นรับประทานสดนํ้าองุ่น ไวน ์แยม 

 ฯลฯ สมควรแก่เวลานาํท่านไปรับประทานอาหารกลางวนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (2) ณ หอ้งอาหาร ครัวน่านนํ้า น่านนํ้า คนัทรีโฮม รีสอร์ท 

 ชิมอาหารอร่อยท่ามกลางบรรยากาศแวดลอ้มสุดสบาย บรรยากาศริมนํ้า สวนหยอ่มเยน็สบาย 

  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ ไร่ทองสมบูรณ์คลบั เพื่อ Check in  เขา้ท่ีพกั  บงักะโล หรือ โรงแรม  

บ่าย เตรียมตวัลงฐานเชือกง่ายๆๆ 4 ฐาน พร้อมสรุปผลคะแนน กบั ทีมงาน Team Building  

  เขา้เยีย่มชมฐานต่างๆ ของไร่ทองสมบูรณ์ (ไม่รวมในทวัร์ มีรถรางบริการตามจุดต่างๆๆฟรี) 

19.00 บริการอาหารคํ่า (3) ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารอิสระใหท่้านเขา้ท่ีพกั คืนน้ี พกัผอ่นหลบัฝันดีไปกบัธรรมชาติ

 บริสุทธ์ิ ราตรีสวสัด์ิ 

วนัที ่ 2 Sleep Land - Palio - ตลาดนํา้กลางดง 

เชา้ อรุณสวสัด์ิยามเชา้ บริการท่านดว้ย ชา กาแฟอุ่นๆ พร้อมอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของทางรีสอร์ท  

09.00 Sheep Land แหล่งท่องเท่ียว  กม4 ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ ของเขาใหญ่ เขา้ชมฟาร์มแกะ ถ่ายรูปและสัมผสั

ความ น่ารักของบรรดาเหล่าแกะหลากหลายสายพนัธุ์ พร้อมกิจกรรมป้อนนมแกะ อยา่งใกลชิ้ดสุดๆ พร้อมกบัรับ

 ส่วนลดในการซ้ือของท่ีระลึกมากมาย สนุกสนานกบั Game Zone เล่นกิจกรรมชิงรางวลั ตุ๊กตาแกะ 

          เพลิดเพลินไปกบัการเลือกซ้ือสินคา้ Handmade, ของท่ีระลึก Sheep Land แบบต่างๆ, พบกบัร้านขายตุ๊กตา, 

 เคร่ืองป้ันดินเผารูปแกะท่ีเป็นลิขสิทธฺ์ของ Sheep Land  และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย  

เท่ียง อิสระทานอาหารกลางวนั (ไม่รวมในทวัร์) ท่ีปาริโอ ใหลู้กคา้ ลั้นลา เลือกตามอธัยาศยั 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สู่ Palio หรือ ปาลิโอ กม.17 เป็นภาษาอิตาเลียน ความหมายคือรางวลั ซ่ึงทางกลุ่มเจา้ของ

โครงการตอ้งการใหเ้ป็นรางวลักบัชุมชน คนเขาใหญ่โครงการปาลิโอประกอบดว้ยร้านคา้เลก็ๆน่ารักแบบถนน

คน เดินสไตลอิ์ตาเลียน ผูอ้อกแบบมีความรักและประทบัใจใน สถาปัตยกรรมสไตลอิ์ตาเลียน หลงัจากเดินทาง

ไปท่องเท่ียว และศึกษาดูงาน อิสระใหท่้านเกบ็ภาพววิสวยงามตามอธัยาศยันาํท่านเท่ียวชม ตลาดนํ้ากลางดง 

ตลาดนํ้าศิลปะขนาดยอ่ม ท่ีรวมเอาศิลปะเขา้มาปรับแต่งภายในบริเวณ ไม่วา่จะเป็นเรือท่ีคลา้ยเรือแบบแถบ

ยโุรปสไตลไ์ทยๆ สตูดิโอเก่ียวกบังานศิลปะการเพน้ทภ์าพลงบนภาชนะ ของฝากท่ีเอาไวต้กแต่งบา้นแบบ

น่ารักๆ อีกทั้งยงัมีการจดัสวนแบบ English Garden Style ท่ีมีการนาํศิลปะแนว Folk Art มาตกแต่งโดยรอบ

สวน นอกจากน้ี ท่ีน่ียงัมีขายอาหารมากมายเพื่อตอ้นรับการมาเยอืนของนกัท่องเท่ียว อาทิ ก๋วยเต๋ียว ไอศกรีม 

กาแฟโบราณ ขนมปังป้ิง De Lelkker Grill & View สเตก็เน้ือนุ่ม ไส้กรอกแบบโฮมเมด ซ่ีโครงหมูบาบีคิว

หรือสปาเกต็ต้ีไก่อบ ฯลฯ ภายในบริเวณตลาดนํ้า    

 **นมสัการ วดัพระพุทธฉาย มหศัจรรยพ์ระพุทธฉายและรอยพระพุทธบาทเบ้ืองขวา  

 **นมสัการหลวงพ่อขาว แวะเท่ียววดัเทพพิทกัษปุ์ณณาราม หรือท่ีชาวบา้นนิยมเรียกกนัวา่ “วดัพระขาว” 

15.00 จากนั้นเดินทางกลบั กทม 

ราคาท่านละ 3,990.00 บาท  
ราคานีร้วมดังนี ้

1. ค่าท่ีพกั 1 คืน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

2. ค่าอาหาร 4 ม้ือ ตามโปรแกรม   

3. ค่าทีมงานไกด+์สต๊าฟ ดูแล 2-4 ท่าน 

4. ค่า ธรรมเนียมทุกจุด 

5.. ประกนัท่องเท่ียว ตลอดการเดินทาง 1 ลา้นทุกท่ีนัง่    

6. ค่ารถบสั 2 ชั้น  

7. ฟรี คาราโอเกะ ปาร์ต้ี soft drink   (ไม่รวมแอลกฮอลทุ์กชนิด) 

8. ค่าฐานเชือกง่ายๆๆ 4 ฐาน ๆ ละ 15 ท่าน พร้อมสรุปผลคะแนน 

ราคานีไ้ม่รวมดังนี ้

1. ค่า ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %     

2. ค่า Vat 7%   
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3.  ไม่รวมนอกเหนือโปรแกรม 

4.  ไม่รวมเคร่ืองเล่น ท่ี ไร่ทองสมบูรณ์    **แนะนํา เตรียมของรางวลั ให้พนักงานด้วยค่ะ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 ท่ีพกัหอ้งแอร์ detail ดงัน้ี จะแจง้อีกคร้ังตอนท่ี booking แลว้ วา่มีอะไรบา้งค่ะ 

เมืองคาวบอย / คาวบอยทาวน์ / กระโจมอินเด้ียน / บงักะโล  / สวีทเกวียน / แคมป์เปอร์/โรงแรม 

อาหารมือ้พเิศษสุด  

ม้ือเยน็  อาหารไทย 50 ท่านข้ึนไป ยนิดี จดั บุปเฟ่ร์ ใหค่้ะ หอ้งส่วนตวั 

  คาราโอเกะ 18.00-22.00 น. พร้อม soft drink ถึง 22.00 น. 

ม้ือเชา้     บุพเฟ่ต ์ ABF , ขา้วตม้  สลดั กาแฟ ขนมปัง โอวลัติน (07.00 – 10.00 น.)   
  

เพ่ิมเติม    -  กิจกรรมเคร่ืองเล่นสามารถซ้ือไดใ้นราคาพิเศษอยา่งละ 130 บาท/ท่าน/กิจกรรม   (ยกเวน้ข่ีมา้) 

  
 ถ่ายรูปสไตลอิ์นเด้ียน คาวบอย ,ข่ีววัRODEEOจกัรกล , ATV ,GOCART ,MINI GOCART , 

CART-CROSS ,LUGE ,FLYING FOX ,LOG RIDE ,BUMPER BOAT ,กระเชา้ลอยฟ้า,รถบกัก้ี,ดายสเลส

,โรลร่ิงบอล, B.B.GUN,รถไฟไอนํ้า 

ข้อควรระวงั 

1. หา้มนาํสุนขัเขา้หอ้งพกั ปรับ 3,000 บาท 

2. หา้มสูบบุหร่ีในท่ีพกั ฝ่าฝืนปรับ 3,000 บาท 

3. กรุณางดใชเ้คร่ืองเสียงดนตรี (ฉ่ิง ฉาบ กลอง) ในบริเวณทองสมบูรณ์ คลบั 

4. ทองสมบูรณ์ คลบั ขอปิดเคร่ืองเสียงและคาราโอเกะ เวลา 22.00 น.(เกินเวลาปรับชัว่โมงละ 3,000 บาท) 

5. ถา้นาํดนตรี หรือ เคร่ืองเสียงมาเอง มีค่าใชจ่้ายการนาํเขา้เคร่ืองเสียง และตอ้งอยูใ่นความดูแลดา้นเคร่ือง

เสียงโดยทางเจา้หนา้ท่ีของทองสมบูรณ์ คลบั 

6. ถา้มีแขกอ่ืนพกัอยูด่ว้ย เร่ืองเคร่ืองดนตรีต่างๆ และระบบเสียงตอ้งควบคุมใหเ้สียงอยูใ่นระดบัพอเหมาะ 

ทั้งน่ีเพื่อความสุขของแขกทุกๆท่าน ค่ะ 

• กรุณาสาํรองท่ีพกัล่วงหนา้ และแฟ็กซ์กลบัมาเพื่อเป็นการยนืยนัการจอง 

http://trekkerhut.com/register/register.html

