เขาใหญ่ ไร่ ทองสมบูรณ์ sleep land- palio
ตลาดนํา้ กลางดง 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - อ .ปากช่ อง นครราชสี มา - ไร่ องุ่นฮอลิเดย์ ปาร์ ค - ไร่ ทองสมบูรณ์ คลับ
08.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางโดย รถบัส VIP ปรับอากาศ ชั้นครึ่ ง มุ่ง
หน้าสู่ จ .นครราชสี มา ระหว่างเดินทางบริ การอาหารเช้า บนรถ (1) และเครื่ องดื่ม พร้อมสันทนการบนรถ
ถึง อ .ปากช่อง จ.นครราชสี มา นําท่านเที่ยวชม ไร่ องุ่นฮอลิเดย์ปาร์ค บนพื้นที่ 240 ไร่ ที่นี่เป็ นแหล่งเพาะปลูก
องุ่นพันธุ์ต่างประเทศไร้เมล็ด นําท่านนัง่ รถไฟเล็กเที่ยวชม ไร่ องุ่น แปลงแก้วมังกรพันธุ์ฮาวาย สวนหย่อม
ตกแต่งนานาชนิดและเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์องุ่นสดๆจากไร่ อาทิเช่น องุ่นรับประทานสดนํ้าองุ่น ไวน์ แยม
ฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร ครัวน่านนํ้า น่านนํ้า คันทรี โฮม รี สอร์ท
ชิมอาหารอร่ อยท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมสุ ดสบาย บรรยากาศริ มนํ้า สวนหย่อมเย็นสบาย
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ไร่ ทองสมบูรณ์คลับ เพื่อ Check in เข้าที่พกั บังกะโล หรื อ โรงแรม
บ่าย เตรี ยมตัวลงฐานเชือกง่ายๆๆ 4 ฐาน พร้อมสรุ ปผลคะแนน กับ ทีมงาน Team Building
เข้าเยีย่ มชมฐานต่างๆ ของไร่ ทองสมบูรณ์ (ไม่รวมในทัวร์ มีรถรางบริ การตามจุดต่างๆๆฟรี )
19.00 บริ การอาหารคํ่า (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระให้ท่านเข้าที่พกั คืนนี้ พักผ่อนหลับฝันดีไปกับธรรมชาติ
บริ สุทธิ์ ราตรี สวัสดิ์
วันที่ 2
Sleep Land - Palio - ตลาดนํา้ กลางดง
เช้า อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า บริ การท่านด้วย ชา กาแฟอุ่นๆ พร้อมอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทางรี สอร์ท
09.00 Sheep Land แหล่งท่องเที่ยว กม4 ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ ของเขาใหญ่ เข้าชมฟาร์มแกะ ถ่ายรู ปและสัมผัส
ความ น่ารักของบรรดาเหล่าแกะหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมกิจกรรมป้ อนนมแกะ อย่างใกล้ชิดสุ ดๆ พร้อมกับรับ
ส่ วนลดในการซื้อของที่ระลึกมากมาย สนุกสนานกับ Game Zone เล่นกิจกรรมชิงรางวัล ตุ๊กตาแกะ
เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสิ นค้า Handmade, ของที่ระลึก Sheep Land แบบต่างๆ, พบกับร้านขายตุ๊กตา,
เครื่ องปั้นดินเผารู ปแกะที่เป็ นลิขสิ ทธฺ ์ของ Sheep Land และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย
เที่ยง อิสระทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในทัวร์) ที่ปาริ โอ ให้ลูกค้า ลั้นลา เลือกตามอัธยาศัย
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สู่ Palio หรื อ ปาลิโอ กม.17 เป็ นภาษาอิตาเลียน ความหมายคือรางวัล ซึ่งทางกลุ่มเจ้าของ
โครงการต้องการให้เป็ นรางวัลกับชุมชน คนเขาใหญ่โครงการปาลิโอประกอบด้วยร้านค้าเล็กๆน่ารักแบบถนน
คน เดินสไตล์อิตาเลียน ผูอ้ อกแบบมีความรักและประทับใจใน สถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียน หลังจากเดินทาง
ไปท่องเที่ยว และศึกษาดูงาน อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวสวยงามตามอัธยาศัยนําท่านเที่ยวชม ตลาดนํ้ากลางดง
ตลาดนํ้าศิลปะขนาดย่อม ที่รวมเอาศิลปะเข้ามาปรับแต่งภายในบริ เวณ ไม่วา่ จะเป็ นเรื อที่คล้ายเรื อแบบแถบ
ยุโรปสไตล์ไทยๆ สตูดิโอเกี่ยวกับงานศิลปะการเพ้นท์ภาพลงบนภาชนะ ของฝากที่เอาไว้ตกแต่งบ้านแบบ
น่ารักๆ อีกทั้งยังมีการจัดสวนแบบ English Garden Style ที่มีการนําศิลปะแนว Folk Art มาตกแต่งโดยรอบ
สวน นอกจากนี้ ที่นี่ยงั มีขายอาหารมากมายเพื่อต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว อาทิ ก๋ วยเตี๋ยว ไอศกรี ม
กาแฟโบราณ ขนมปังปิ้ ง De Lelkker Grill & View สเต็กเนื้อนุ่ม ไส้กรอกแบบโฮมเมด ซี่โครงหมูบาบีคิว
หรื อสปาเก็ตตี้ไก่อบ ฯลฯ ภายในบริ เวณตลาดนํ้า
**นมัสการ วัดพระพุทธฉาย มหัศจรรย์พระพุทธฉายและรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา
**นมัสการหลวงพ่อขาว แวะเที่ยววัดเทพพิทกั ษ์ปุณณาราม หรื อที่ชาวบ้านนิยมเรี ยกกันว่า “วัดพระขาว”
15.00 จากนั้นเดินทางกลับ กทม

ราคาท่ านละ 3,990.00 บาท

ราคานีร้ วมดังนี้
1. ค่าที่พกั 1 คืน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรม
3. ค่าทีมงานไกด์+สต๊าฟ ดูแล 2-4 ท่าน
4. ค่า ธรรมเนียมทุกจุด
5.. ประกันท่องเที่ยว ตลอดการเดินทาง 1 ล้านทุกที่นงั่
6. ค่ารถบัส 2 ชั้น
7. ฟรี คาราโอเกะ ปาร์ต้ ี soft drink (ไม่รวมแอลกฮอล์ทุกชนิด)
8. ค่าฐานเชือกง่ายๆๆ 4 ฐาน ๆ ละ 15 ท่าน พร้อมสรุ ปผลคะแนน
ราคานีไ้ ม่ รวมดังนี้
1.
ค่า ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
2.
ค่า Vat 7%
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3.
4.

ไม่รวมนอกเหนือโปรแกรม
ไม่รวมเครื่ องเล่น ที่ ไร่ ทองสมบูรณ์

**แนะนํา เตรียมของรางวัล ให้ พนักงานด้ วยค่ะ

รายละเอียดเพิม่ เติม
ที่พกั ห้องแอร์ detail ดังนี้ จะแจ้งอีกครั้งตอนที่ booking แล้ว ว่ามีอะไรบ้างค่ะ
เมืองคาวบอย / คาวบอยทาวน์ / กระโจมอินเดี้ยน / บังกะโล / สวีทเกวียน / แคมป์ เปอร์/โรงแรม
อาหารมือ้ พิเศษสุ ด
มื้อเย็น
อาหารไทย 50 ท่านขึ้นไป ยินดี จัด บุปเฟ่ ร์ ให้ค่ะ ห้องส่ วนตัว
คาราโอเกะ 18.00-22.00 น. พร้อม soft drink ถึง 22.00 น.
มื้อเช้า
บุพเฟ่ ต์ ABF , ข้าวต้ม สลัด กาแฟ ขนมปัง โอวัลติน (07.00 – 10.00 น.)
เพิ่มเติม - กิจกรรมเครื่ องเล่นสามารถซื้ อได้ในราคาพิเศษอย่างละ 130 บาท/ท่าน/กิจกรรม (ยกเว้นขี่มา้ )
ถ่ายรู ปสไตล์อินเดี้ยน คาวบอย ,ขี่ววั RODEEOจักรกล , ATV ,GOCART ,MINI GOCART ,
CART-CROSS ,LUGE ,FLYING FOX ,LOG RIDE ,BUMPER BOAT ,กระเช้าลอยฟ้ า,รถบักกี้,ดายสเลส
,โรลริ่ งบอล, B.B.GUN,รถไฟไอนํ้า
ข้ อควรระวัง
1. ห้ามนําสุ นขั เข้าห้องพัก ปรับ 3,000 บาท
2. ห้ามสู บบุหรี่ ในที่พกั ฝ่ าฝื นปรับ 3,000 บาท
3. กรุ ณางดใช้เครื่ องเสี ยงดนตรี (ฉิ่ง ฉาบ กลอง) ในบริ เวณทองสมบูรณ์ คลับ
4. ทองสมบูรณ์ คลับ ขอปิ ดเครื่ องเสี ยงและคาราโอเกะ เวลา 22.00 น.(เกินเวลาปรับชัว่ โมงละ 3,000 บาท)
5. ถ้านําดนตรี หรื อ เครื่ องเสี ยงมาเอง มีค่าใช้จ่ายการนําเข้าเครื่ องเสี ยง และต้องอยูใ่ นความดูแลด้านเครื่ อง
เสี ยงโดยทางเจ้าหน้าที่ของทองสมบูรณ์ คลับ
6. ถ้ามีแขกอื่นพักอยูด่ ว้ ย เรื่ องเครื่ องดนตรี ต่างๆ และระบบเสี ยงต้องควบคุมให้เสี ยงอยูใ่ นระดับพอเหมาะ
ทั้งนี่เพื่อความสุ ขของแขกทุกๆท่าน ค่ะ
• กรุ ณาสํารองที่พก
ั ล่วงหน้า และแฟ็ กซ์กลับมาเพื่อเป็ นการยืนยันการจอง
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