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แพค็เกจทัวร์ผู้สงูอายุ วังน้ำเขียว 2 วัน 1 คืน พักที่ วิลล่า
เขาแผงม้า

 ไฮไลท์ทริป

เดินทางโดยรถตู้  วีไอพี + ไกด์ ตลอดการเดินทาง

กรุ๊ ปส่วนตัว กรุ๊ ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน

ทำบุญไหว้พระ

วัดหลวงพ่อโต สรพงศ์ ชาตรี
 วัดบุไผ่ หรอื วัดบ้านไร ่2

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ



ผาเก็บตะวัน
ฟ้าประทาน โรส พาร์ค 
วังน้ำเขียวฟาร์ม

สบายๆชิมช้อป

รักจัง เมล่อนฟาร์ม @ วังน้ำเขียว
Village Farm & Winery ไรอ่งุ่น

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง   ราคา / คน

  เดินทางจำนวน   6  คน กำลังปรับปรงุ

   เดินทางจำนวน   8  คน  กำลังปรับปรงุ

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - จุดชมวิวเข่ือนลำตะคอง - วัดหลวงพห่อโต สรพงษ์ - ผาเก็บตะวัน - วิลล่า เขาแผงม้า

กำหนดการ
06.30    นัดพบกันท่ีจุดรับข้ึนรถตามท่ีลูกค้ากำหนด พร้อมอาหารกล่อง
07:00    พร้อมแล้วเดินทางสู่เมืองจุดชมวิวเขื่อนลำตะคอง 
09:30    แวะชมวิวเขื่อนลำตะคองสวนนัาชาติ
10:00     เดินทางต่อยังวัดหลวงพ่อโต สรพงษ์
11:15     เดินทางต่อยังวังน้ำเขียว
12:50     เดินทางต่อยัง ครัวคุณต้อย หรอื ครัววังตาล เพื่อทานอาหารกลางวัน 
14:30     หลังอาหารเดินทางยังวังน้ำเขียวฟาร์ม
15:45      เดินทางต่อยังผาเก็บตะวัน  ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก วิลล่า เขาแผงม้า



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว จุดชมวิวเข่ือนลำตะคอง 

สวนนัาชาติ สถานท่ีชมทัศนยีภาพสวยงามเหนอือ่างเก็บน้ำลำตะคองพร้อมสิ่งอำนว
ยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว
วัดหลวงพ่อโต สรพงษ์  ประดิษฐานรปูหล่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก
วังน้ำเขียวฟาร์ม   เป็นแหล่งศึกษาเรยีนรู้ การเพาะเหด็
โดยนำเหด็มาแปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย และยังจำหนา่ยพวกยาสมุนไพรอี
กด้วย 
ผาเก็บตะวัน 

 ผาเก็บตะวันเป็นจุดชมวิวท่ีต้ังอยู่ในเขตอุทยานแหง่ชาติทับลาน จุดเด่นคือการชม
พระอาทิตย์ตกท่ีอย่างงดงาม

อาหาร
กลางวัน    บานาน่าฟาร์ม

เย็น          ห้องอาหารรสีอร์ท

ท่ีพัก วิลล่า เขาแผงม้า หรือเทียบเท่า

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - จุดชมวิวเข่ือนลำตะคอง - วัดหลวงพห่อโต สรพงษ์ - ผาเก็บตะวัน - วิลล่า เขาแผงม้า

วันท่ี 2
รสีอร์ท - ฟ้าประทานพร Rose Park - รักจังเมลล่อน - มวกเหล็ก - กรงุเทพฯ



กำหนดการ
07:00      รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารรสีอร์ท
08:30      เดินทางชม ฟ้าประทานพร Rose Park 
09:45       สวนหน้าวัวสุชาดา
10:30      ชมสวนองุ่นท่ี Village Farm and Winery
11:30      เดินทางต่อยัง รักจังเมลล่อนฟาร์ม
12:30       อาหารกลางวันท่ี ร้านครัวต้นไทร
14:00       ชมการผลิตกาแฟท่ี โรงคั่วกาแฟ
15:00       แวะซิ้ อของฝากท่ีตลาดปลอดสารพิษ ก่อนเดินทางกลับ
18:30        เดินทางกลับถึงกทม. โดยสวัสดิ์ ภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว  ฟ้าประทานพร Rose Park   ดินแดนแหง่สวนดอกกุหลาบสายพันธ ุ์ อังกฤษ

ท่ีหาชมได้ยาก พร้อมด้วยกุหลาบชื่อบุคคลสำคัญ และกุหลาบสมัยใหม่
รวมจำนวนกว่า 200 สายพันธ ุ์  
 สวนหน้าวัวสุชาดา นอกจากดอกหน้าวัว แล้วยังมี ไรอ่งุ่น ฟาร์มกล้วยไม้ ตะกูล แคทฯ
และฟาแลน ออกดอกให้ชม
ชมสวนองุ่นท่ี Village Farm and Winery  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรครบวงจร
ท่ีนีมี่ท้ังสวนองุ่น โรงบ่มไวน์ ร้านค้าของฝากผลิตภัณฑ์แปรรปูจากองุ่น 
และมีพิพิธภัณฑ์เครือ่งมือต่างๆ ในการทำไวน์ให้เราได้ชม
รักจังเมลล่อนฟาร์ม ฟาร์มเมล่อนใหม่สไตล์ญี่ปุ่นๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีเป็นฟาร์ม กับ
ส่วนร้านค้า ของฝาก  มีเมล่อนสวนสดๆ วางจำหนา่ย
หรอืสนใจเป็นผลิตภัณณ์แปรรปูจากเมล่อนก็มีให้เลือกมากมาย
โรงคั่วกาแฟ  ท่ีนีเ่ป็นท้ังร้านกาแฟ ร้านอาหาร
และศูนย์เรยีนรู้ โรงคั่วกาแฟและศูนย์เรยีนรู้ เกี่ยวกับกาแฟทุกข้ันตอน
วัดบ้านไร่ 2   เป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ของอำเภอวังน้ำเขียว
ท่ีประดิษฐานรปูหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ตลาดปลอดสารพิษ  เป็นจุดซื้ อของฝากจากวังน้ำเขียวมีร้านค้าแบบเพิงเป็นแนวยาวขายข
องฝากให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ และเหด็หลากชนดิ
ผักสดและขายในราคาย่อมเยาว์ 

วันท่ี 2
รสีอร์ท - ฟ้าประทานพร Rose Park - รักจังเมลล่อน - มวกเหล็ก - กรงุเทพฯ



อาหาร
เช้า         ห้องอาหารรสีอร์ท

กลางวัน    ครัวต้นไทร หรือ อืน่ๆ

วันท่ี 2
รสีอร์ท - ฟ้าประทานพร Rose Park - รักจังเมลล่อน - มวกเหล็ก - กรงุเทพฯ

ราคานน้ีรวม

ทีพั่ก 1 คืน พัก 2 คน/ห้อง

คา่รถตู้วไีอพีพร้อมน้ำมัน

คา่ไก้ดให้บรกิารเดนิทาง

คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถาน่ีทอ่งเทีย่ว

คา่ประกันอบัุตเิหตุ

น้ำดืม่ระหวา่งการเดนิทาง

ราคาน้ีไมร่วม

คา่ใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ๆ

ภาษมีลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 %

 

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/sung-are-yu/1020

https://www.atsiamtour.com/sung-are-yu/1020
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