
 

 

 

 

 
 
 

สมาคมธุรกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ (สทน.) รว่มกบั 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย(ททท.) ภมูภิาคภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ชวนเทีย่วอสีาน “ โมเมนตท์ีใ่ชส่รา้งโดยไมต่อ้งรอ” 

เต็มอิม่ อยา่งคุม้คา่กบัเทศกาลงานประจ าปียอดเยีย่ม  

2 แหง่ 1 ปี จดั 1 คร ัง้ ชว่งอากาศหนาวเย็น 
เทศกาล เทีย่วพมิาย ชม แสง ส ีเสยีง อ.พมิาย 

เทศกาลเบจมาศบานในมา่นเมฆ 
เดนิทาง วนัที ่17-19 กมุภาพนัธ ์2566  
เสน้ทาง โคราช – บรุรีมัย ์- พมิาย – วงัน า้เขยีว 

เดนิทางโดยรถบสั (3วนั2คนื) 
โปรแกรมเดนิทาง 
วนัแรก  วนัศุกรท์ี ่17 กุมภาพนัธ ์2566                                              กรุงเทพฯ - บุรรีมัย ์
อากาศบรสุิทธิท์ีเ่ขายายเทีย่ง - ปราสาทพนมรุง้ - Clean farm ฟารม์เมล่อน  - โรงแรม X2 Buriram 
 
05.30 คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ ณ ป้ัม ปตท. ถนนวภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) พบเจา้หนา้ทีท่มีงานไกด ์ และสตา๊ฟคอย

ดูแลและอ านวยความสะดวกท่านเรือ่งสมัภาระการเดนิทางและจดัทีน่ั่ง 
06.00 พรอ้มแลว้น าท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดันครราชสมีา(โคราช)  ระหว่างเดนิทางไกดใ์หข้อ้มลูการเดนิทาง 
07.00 แวะรบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นขาวแกงบา้นสวน  ทีม่อีาหารเชา้หลากหลายใหเ้ลอืกกนัอย่างอสิระ 
 อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั     หลงัอาหารน าท่านออกเดนิทางสู่เขายายเทีย่ง  จดุชมววิใกลก้รุงเทพฯ  
 
09.00 น าท่านเดนิทางถงึเขายายเทีย่ง ทีน่ี่คอืจดุชมววิใกลก้รุงเทพฯ ลมเย็นๆววิสวยๆ เชค็อนิ เขายายเทีย่ง โคราชจุดชมววิ 

กงัหนัลมยกัษ ์ ใกลก้รุงเทพ เขายายเทีย่ง ตัง้อยู่ใน ต าบลคลอง
ไผ่ อ าเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา เป็นจดุชมววิบนยอดเขาสวยๆ 
ใกลก้รุงเทพฯ สามารถป่ันจกัรยาน ตากลมชมววิ และสมัผสัสาย
หมอกพรอ้มแดดออ่นๆ ยามเชา้ไดอ้กีดว้ยค่ะ ซึง่ดา้นบนเขาสามารถ
มองเห็นไดท้ัง้ววิของ เขือ่นล าตะคอง และ ทุ่งกงัหนัลม  ไฮไลทย์
อดนิยมของ เขายายเทีย่ง นอกจาก ทุ่งกงัหนัลม ทีส่วยเหมอืนเมอืง
นอกสุดๆ นีแ้ลว้ ก็ยงัมจีดุท่องเทีย่วอย่าง เสน้ทางท่องเทีย่วเชงินิเวศ
บา้นเขายายเทีย่ง ทีเ่ป็นเสน้ทางปลกูป่าพืน้ฟูระยะสัน้ โดยจะสิน้สดุ
ที ่ผายายเทีย่ง ซึง่เป็นจดุชมววิสวยสุดบนเขาดว้ย  อกีความพเิศษ
ของทีน่ี่คอื เป็นพืน้ทีท่ี ่มพีลงัลมดทีีสุ่ดแห่งหน่ึงของไทย  เพราะ
มลีมพดัผ่านเกอืบตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะใน 2 ชว่ง คอื ชว่ง
พฤศจกิายนไป 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

จนถงึปลายมนีาคม ทีจ่ะมลีมมรสุมพดัจากตะวนัออกเฉียงเหนือ และอกีชว่งคอืเดอืนพฤษภาคมถงึกลางตุลาคม กจ็ะเป็น
ลมมรสมุจากตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัขึน้มา  ใหท่้านอสิระเก็บภาพประทบัใจ หรอืพอมเีวลาคนไม่เยอะ  เชา่จกัรยานขีช่ม
รอบๆๆได(้ ค่าเชา่จกัรยานช าระเอง )   สมควรกบัเวลา น าทา่นเดนิทางสู่จงัหวดับุรรีมัย ์  ระหว่าทางแวะรบัประทานอาหาร
กลางวนั 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   รา้นอาหาร นางรอง (มือ้ที ่1.) 
 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมปราสาทหนิพนมรุง้ อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.บุรรีมัย ์ ปราสาทหนิพนมรุง้ หลกัฐานความยิง่ใหญ่ของ

อารยธรรมขอมมาแต่ยุคโบราณกาล โดยสรา้งเพือ่เป็นศาสนสถานส าหรบับูชาพระศวิะ ตามความเชือ่ของศาสนาฮนิด ู
ลทัธไิศวะ เพยีงเดนิเขา้สู่ศาสนสถานกส็มัผสัไดถ้งึความยิง่ใหญ่ โดย
ตวัปราสาทกอ่ขึน้จากหนิทรายสชีมพูและศลิาแลง ประดบัดว้ยหนิ
แกะสลกัเล่าต านานศาสนาฮนิดูละเอยีดละออทุกมมุตัง้แต่กรอบประตู
ทบัหลงัไปจนกลบีขนุนอุทยานปราสาทพนมรุง้ตัง้อยู่บนเขาพนม
รุง้ สรา้งขึน้ดว้ยรูปแบบศลิปะเขมรโบราณอาคารสิง่กอ่สรา้งต่าง ๆ 
ของปราสาทพนมรุง้ไมไ่ดส้รา้งขึน้มาพรอ้มกนัในคราวเดยีว แต่ไดม้ี
การสรา้งศาสนสถานเพือ่เป็นศนูยก์ลางทางความเชือ่ของชมุชนขึน้
คร ัง้แรกในราวพุทธศตวรรษที ่15 ไดแ้ก ่ปราสาทอฐิ 2 หลงัทีปั่จจบุนั
อยู่ในสภาพพงัทลายเหลอืเพยีงฐานและกรอบประตู  หลงัจากน้ันไดม้ี
การกอ่สรา้งสบืตอ่มาโดยกษตัรยิข์องอาณาจกัรเขมรโบราณหรอื
ผูน้ าทีป่กครองชมุชน ความงดงามยิง่ใหญ่ของปราสาทแห่งนีป้รากฏ
ใหเ้ห็นไดช้ดั ทัง้การจ าหลกัลวดลายการเลอืกท าเลทีต่ ัง้บนยอดเขามี
แผนผงัตามแนวแกนทีม่อีงคป์ระกอบของสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ เรยีงตวักนัเป็นแนวเสน้ตรงพุ่งเขา้หาจดุศนูยก์ลาง คอื ปราสาท
ประธานหรอืปราสาทหนิพนมรุง้น่ันเอง ชือ่ปราสาทพนมรุง้เป็นชือ่ดัง้เดมิของโบราณสถานแห่งนี ้  สมควรกบัเวลาน าทา่น
เดนิทางไปยงั Cleam farm ฟารม์เมลอ่น 

 
คลนีฟารม์ Clean Fram melon 🌿☕️🍰 ฟารม์เกษตรเชงิ
ท่องเทีย่ว จงัหวดับุรรีมัย ์ ทีม่คีวามเป็นธรรมชาตอิยู่ในตวั พรอ้มทีจ่ะ
ใหคุ้ณไดน่ั้งพกัผ่อน ดืม่กาแฟ เดนิเล่นชมววิ และถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็น
ทีร่ะลกึ ทัง้ยงัมอีากาศโอโซนทีบ่รสิุทธิแ์บบทอ้งทุ่งนาจรงิๆ #พรอ้มทัง้
ยงัมเีมนูอนัมวีตัถดุบิมาจากทางฟารม์ใหคุ้ณไดท้าน เมล่อนสายพนัธุ ์
ญีปุ่่น และไดเ้ลอืกซือ้กลบัไปฝากคนทีบ่า้น #และยงัมมีมุหอ้งทีจ่ดัให ้
ยอ้นถงึบรรยากาศเกา่ๆเชน่ หอ้งเรยีนยุคกอ่น และรา้นโชวห์ว่ยสมยั
โบราณ รา้นตดัผม หอ้งหนังเครือ่งฉายหนัง โปสเตอรห์นัง ลกัษณะ
เด่น โดยจะเปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเก็บผลผลติแบบสดๆ จากตน้
ภายในโรงเรอืนหรอืแปลงปลกูดว้ยตวัเอง เพือ่น ากลบัไปบรโิภคหรอื
เป็นของฝาก ทัง้นี ้ ยงัมมีมุส าหรบัใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ซลฟีเก็บภาพ
เป็นทีร่ะลกึดว้ย นอกจากน้ันทางคลนีฟารม์ยงัไดน้ าผลผลติเมลอ่นญีปุ่่นเนือ้สสีม้และสเีขยีวทีป่ลูกในโรงเรอืนมาแปรรูป
เป็นน ้าป่ันเมลอ่น บงิซเูมลอ่น เพือ่สุขภาพใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ลอืกรบัประทานอกีดว้ย  หลงัจากน้ัน น าท่านเดนิทางขา้ทีพ่กั
ตวัเมอืงบุรรีมัย ์

 
เย็น รบัประทานอาหาเย็น ณ หอ้งอาหาร (มือ้ที ่2.)  หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั ใหท่้านพกัผอ่นอสิระตาม

อธัยาศยั   พกัที ่Fortune Hotel  Buriram หรอืเทยีบเท่า 

 

 



 

 

 
วนัทีส่อง  วนัเสารท์ี ่ 18 กุมภาพนัธ ์ 2566         บุรรีมัย ์ - พมิาย 
อา่งเก็บน ้าหว้ยจรเขม้าก - ล่องชมนกกระเรยีน - อาหารเชา้โรงแรม 
- วดัป่าเขาน้อย - สถานีรถไฟลูกชิน้ยนืกนิ - กลางวนั เป็ดย่างคูเมอืง 
- เพลาเพลนิ - พมิาย - งานแสงสเีสยีง พมิาย - Rabbit hotel 
phimai 
06.00 น าท่านออกเดนิทางสูดอากาศยามเชา้ ชมอ่างเก็บน ้าหว้ยจระเขม้าก 

เป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเก็บน ้าหว้ยจรเขม้าก สภาพพืน้ทีเ่ป็นอ่าง
เก็บน ้าขนาดใหญ่ เป็นทะเลสาบน ้าจดื สรา้งขึน้เพื่อการชลประทาน
และการประปา มีพืน้ที่ 3,876 ไร ่อยู่ใน ต.บา้นบวั ต.เสม็ด และ ต.
สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรรีมัย ์มีทัง้นกประจ าถิ่นและนกอพยพตาม
ฤดูกาลมาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 170 ชนิด จงึเป็นอกีสถานที่
หน่ึงที่เหมาะส าหรบัการดูนกและพกัผ่อน  เป็นแหล่งน ้าที่ใชใ้นการ
พกัผ่อนหย่อนใจของคนทีอ่ยู่โดยรอบและยงัเป็นแหล่งน ้าทีก่อ่ประโยชนใ์นดา้นชลประทานส าหรบัชาวจงัหวดับุรรีมัย ์อ่าง
เก็บน ้ามพีืน้ทีก่วา้งขนาดใหญ่ ท าใหเ้ป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน์านาชนิด จงึมีความส าคญัในดา้นการขยายพนัธุส์ตัว ์
ต่างๆ จงึท าใหอ้่างเก็บน ้าหว้ยจรเขม้าก จงึอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม ้และจดัตัง้เป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์าขึน้ เพือ่ปกป้อง
และดูแลสตัวต์่างๆที่อยู่ภายในบรเิวณอ่างเก็บน ้า ใหม้ีการเจรญิเติบโต และมีการขยายพนัธุ ์ก่อใหเ้กิดระบบนิเวศขึน้
มากมาย 

 
07.30 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (มือ้ที ่3.)  หลงัอาหารใหท่้านเก็บสมัภาระอ าลาทีพ่กั น าท่านออก

เดนิทางไปยงั วดัป่าเขานอ้ย 
 
09.00 น าท่านเดนิทางถงึ วดัป่าเขานอ้ย วดัป่าเขานอ้ย จงัหวดับุรรีมัย ์ถอื

ว่าเป็นวดัป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูรทิตัโต ที่ไดพ้ฒันาขึน้ตาม
ปณิธานของพระโพธธิรรมจารยเ์ถร หรอืหลวงปู่สุวจัน ์สุวโจ อดตีเจา้
อาวาสและวปัิสสนาจารยผู์เ้ป็นทีเ่ลือ่มใสเพือ่ใหเ้ป็นส านักปฏบิตัธิรรม
ทีม่ีความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป เน่ืองจากเป็นวดัเก่าทีอ่ยู่ใกลต้วั
เมืองสะดวกแกก่ารเดนิทาง แต่มีสภาพเป็นป่าเขาเหมาะแกก่ารเจรญิ
วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อใหเ้ป็นศูนยร์วมศรทัธาแก่คณะศิษยแ์ละ
ประชาชน ในการปฏิบตัิคุณงามความดี ตลอดจนการปฏิบตัิจิต
ภาวนา ดงัค าของหลวงปู่ซึง่เคยปรารภไวใ้นช่วงก่อนที่ท่านจะลา
สงัขารว่า "วดัป่าเขานอ้ยนีห้วงัจะใหเ้ป็นส านักปฏบิตัธิรรม ใหช้ว่ยกนัรกัษาเอาไวเ้นอ้ ถา้ผมตายผมไม่ไดเ้อาไปดว้ยดอก 
ทีส่รา้งก็เพือ่ประโยชนส์่วนรวมและเพือ่ลูกหลานผูอ้ยู่ขา้งหลงัน่ันเอง"    

 
หลงัจากไดอ้ิม่บุญแลว้ น าท่านไปอิม่ทอ้ง ไปยงัสถานรถไฟลูกชิน้ยนื
กนิ "ลูกชิน้ยนืกนิ  "บุรรีมัย ์ที่  "ลซิา่  BLACKPINK" "ลูกชิน้ยนืกนิ" 
ของดี อร่อยเด็ด เมืองบุรรีมัย ์"ลิซ่า BLACKPINK" คิดถึง อยาก
กลบัไปกิน ย า้ว่าเด็ดที่น ้าจิม้ พ่อคา้แม่คา้ขอบคุณลิซา่ ยอดขาย
กระเตือ้งหลงัซบเซาเพราะโควิดมานาน  หลงัจาก ลิซา่ - ลลิษา 
มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK  ศิลปินเกาหลีสังก ัด YG 
Entertainment  สายเลือดไทย ไดป้ล่อย MV โซโล่ "LALISA" 
คร ัง้แรกออกมา จนยอดวิวพุ่งทะยานถึง 100 ลา้นวิวภายใน 2 
วัน กระแสตอบรบัดีทั่วโลก ล่าสุดเธอไดอ้อกมาใหส้ัมภาษณใ์น
รายการ WOODY SHOW  ซึง่เป็นคร ัง้แรกของประเทศไทยที ่ลซิา่ 
BLACKPINK ออกมาใหส้มัภาษณ ์โดยลซิา่ เผยว่า เป็นเวลาเกอืบ 
2 ปีแลว้ทีเ่ธอไม่ไดก้ลบัประเทศไทย คดิถงึ คุณพ่อคุณแม่ คุณยาย อยากไปกราบคุณตา อยากกลบั บุรรีมัย ์บา้นเกดิ  ลิ
ซา่ BLACKPINK ใหส้มัภาษณว์่า สิง่แรกทีจ่ะท าคอืกลบัไปไหวคุ้ณตา และอกีหน่ึงสิง่ทีล่ซิา่อยากท าก็คอื ไป 
กนิลูกชิน้ยืนกนิที่สถานีรถไฟบุรรีมัย ์เธอเผยว่า “ที่เกาหลีไม่มีเลย มนัเด็ดตรงที่น ้าจิม้บุรรีมัยเ์จา้น้ันมนัเด็ดมากๆ หา
ไม่ได”้ ซึง่ส าหรบัลซิา่ จะตอ้งเป็นเจา้ทีม่นี ้าพรกิเผาเท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นเป็ดคูเมอืง (มือ้ที ่4.)   สุด
ยอดของอรอ่ยชือ่ดงัแบบหา้มพลาดเมื่อมาเยือนบุรรีมัย ์เป็ดย่างคู
เมือง ปัจจุบนัมีขยายหลายสาขาหาทานไดใ้นอ าเภอเมืองบุรรีมัย  ์
เมนูเด็ดของรา้นก็คอืเป็ดย่างน่ันเอง ย่างแบบหอมหนังกรอบเนือ้ไม่
แหง้เกินไป นอกจากนี้ยงัมีตูดเป็ดย่างเป็นที่ขึน้ชือ่ลือชา เนื้อนุ่ม
อรอ่ยจิม้น ้าจิม้แซบ่เว่อร ์รวมถงึไสเ้ป็ดทอด กรอบเหมอืนกบักนิขนม
คบเคีย้ว กนิไดเ้พลนิๆ   

 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเขา้ชม อุทยานไมด้อก เพ ลา เพลิน อ  .คู

บุรรีมัย ์.เมอืง จ เพลาเพลิน หรอือุทยานไมด้อก เพ ลา เพลิน ที่
ใครมาเที่ยวจ.บุรรีมัย ์ก็คงจะไม่พลาดแวะมาโดดเด่นดว้ยสวน
ดอกไมแ้ละโรงเรอืนแสดงพนัธุไ์มถ้งึ 7 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นดอกไมต้าม
ฤดูอย่างดอกทิวลิป ดอกกระเจียว ดอกไฮเดรนเยียร ์เฟินต่างๆ 
ภายใตค้อนเซ็ปต ์ป่าดึกด าบรรพ ์กลว้ยไม ้ภายใตค้อนเซ็ปต ์กนิร ี
รวมทัง้พืชทะเลทราย สบัปะรดสี พืชกนิแมลง ทุ่งคอสมอส และอีก
มากมาย เพ ลา เพลนิ ตัง้อยู่อ าเภอคูเมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์ห่างจาก
ตวัอ าเภอเมืองมาประมาณ 32 กโิลเมตร พืน้ทีภ่ายในถูกแบ่งเป็น 2 
ส่วน คอื  เพ ลา เพลนิ บูตคิรสีอรท์  และ อุทยานไมด้อกเพ ลา เพลนิ 
ดา้นหนา้เป็นส่วนของโซนตอ้นรบัจะมีพืน้ทีข่ายบตัรเขา้ชมอุทยาน
ไมด้อก โดยมีรถรางน าเขา้ไปในพืน้ทีใ่นส่วนของอุทยานดอกไมซ้ ึง่
ตัง้อยู่ดา้นหลงัจากน้ันเดนิชมไปยงัโรงเรอืนต่างๆซึง่เชือ่มต่อกนั 

จากน้ันสมควรกบัเวลา พอมเีวลาน าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั เพือ่ให ้
ท่านไดอ้าบน ้าเปลีย่นเสือ้ผา้  แลว้น าท่านเขา้ชมงาน  

ค ่า น าท่านเดินทางเขา้ชม เทศกาล เที่ยวพิมาย ชม แสง สี เสียง 
อ  .พิมาย ที่ต ัง้ของปราสาทหินพิมายอนัมีชือ่เสียง จดังานเทศกาล

ที่เทีย่วพมิาย ระหว่างวนั 29 ม.ค.- 18 ก.พ.2566 เทศกาลแสงสแีละ
การแสดงวฒันธรรมเรือ่งราวประวตัศิาสตรแ์ห่งดนิแดนอสีานแห่งนี ้
และในโอกาสเดียวกัน พิพิธภัณฑพ์ิมาย ไดจ้ ัดเทศกาลชม
พิพิธภณัฑ ์ยามค ่าคนื “Phimai Night at The Museum” เป็น
อกีมิตหิน่ึงของการชมพิพิธภณัฑฯ์ ชม โบราณวตัถุแห่งอารยธรรม
ล า้ค่า และงานศิลปะ ยามค ่า เชญิชวนมาสมัผัสประสบการณ์ที่
แตกต่าง ณ เมืองพิมายแห่งนี้ ถือเป็นงานใหญ่ประจ าปีในปฏิทิน
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยส่วนราชการของ
จงัหวดันครราชสมีา กรมศลิปากร และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย
จดัต่อเน่ืองทุกปีตอ้นรบัสภาพอากาศหนาวเย็นนักท่องเทีย่วจ านวน
มากทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิมารว่มชมความงดงามตระการตาของ
การแสดง แสง สีเสียง วิมายะนาฏการ ชุด ยอยศชยัวรมัน น้อม
อภิวนัทส์ดุดี ศรวีิเรนทราศรม เป็นการแสดงรา่ยร านาฏยลีลาของ
นักเรยีนในพืน้ที่ที่บรเิวณลานเบือ้งหน้าองคป์ราสาทหินพิมาย 
บรรยากาศเป็นไปอย่างคกึคกั สวยงามตระการตา  ในงานมีการออ
กรา้นจ าหน่ายผลติภณัฑพ์ืน้บา้น สินคา้ OTOP จากชมุชนต่าง ๆ 
ตลาดยอ้นยุคจ าหน่ายอาหารพืน้บา้น อาทิ ผัดหมี่พิมาย สม้ต า
โคราช ขนมไทยพืน้บา้น และยงัมีนิทรรศการใหค้วามรูอ้กีมากมาย
ใหนั้กท่องเทีย่วไดร้บัชม อสิรอาหารเย็นค ่า เพือ่สะดวกในการ
เดนิชมงานอย่างเต็มที ่

21.00 สมควรกบัเวลา น าท่านเดนิทางกลบัเขา้ทีพ่กั  พกัที ่Fortune Hotel  Korat หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
วนัทีส่าม วนัอาทติยท์ี ่19 กุมภาพนัธ ์2566   พมิาย – วงัน ้าเขยีว - กรุงเทพฯ 
ค าชะโนดวงัน ้าเขยีว – เทศกาลเบญจมาศบานในมา่นหมอก - พพิธิภณัฑอ์ยู่สุขสุวรรณว์ดัแกว้พจิติรพระอาราม
หลวง 
07.00 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  (มือ้ที ่5.)  
08.00 น าท่านออกเดินทางสู่วงัน ้าเขียว วงัน ้าเขียว อีกอ าเภอหน่ึงในนครราชสีมา ที่มีดีทัง้บรรยากาศของความเงียบสงบ 

อากาศสดชืน่บรสิุทธิ ์วิวขนุเขาที่สวยงาม นอกจากสวนผกัปลอดสารพิษ สวนดอกไม ้ แต่ก่อนอ าเภอนีอ้าจไม่ไดม้ีจุด
ท่องเทีย่วมากนัก ท าใหเ้งยีบหายจากเพลนท่องเทีย่วของเราไปช ัว่ขณะ แต่วงัน ้าเขยีวในวนันี ้สามารถสรา้งแรงจูงใจให ้
นักท่องเทีย่วอย่างเราอยากกลบัไปอกีคร ัง้ในรอบหลายปี  เพราะมทีีเ่ทีย่วใหม่เกดิขึน้มากมาย ทัง้สวนดอกไมส้วยๆ สถานที่
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์คาเฟ่ววิด ียิง่ในชว่งฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย แถมเดนิทางไม่ไกลจากกรุงเทพอกีดว้ย  

10.00 น าท่านเขา้ชม พุทธยานอุทยานวงัน ้าเขียว หรอื ค าชะโนดวงัน ้าเขียว ตั้งอยู่ในอ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมา สถานที่เที่ยวที่เต็มเป่ียมไปดว้ยความศรทัธาในความ
เชือ่เร ือ่งพญานาค บรรยากาศโดยรอบร่มรืน่ดูสงบ มีพืน้ที่จุด
สกัการะบูชา หลายจดุ ทัง้องคปู่์อนันตนาคราช องคปู่์ศรสีุทโธ แม่ย่า
ศรปีทุม พญาอนันตนาคราชองคใ์หญ่สีรุง้ ตัง้เด่นเป็นสง่ากลางวดั 
สวยงามน่าเกรงขาม สามารถลอดทอ้งพญานาคเพื่อคามเป็นสิร ิ
มงคล รวมทัง้ ถ า้นครบาดาล ทีป่ระดบัไฟหลากสสีลบัไปมางดงาม 
ภายในถ า้มีแม่ยาศรนีคราบาดาล  5 เศียร ที่สามารถขอพรในเรือ่ง
ต่างๆ ทัง้ความรกั เงนิทอง หนา้ทีก่ารงาน  นอกจากนีย้งัเป็นสถานที่
ปฏิบตัิธรรม ซึง่จดัไวร้องรบัญาติธรรม และนักท่องเที่ยวที่เลือ่มใส
ศรทัธาอกีดว้ย  ภายใน มรีา้นคา้ ขายสนิคา้ชมุชนต่างๆบรรยากาศ
บรเิวณดา้นหนา้ รม่ร ืน่สงบ มีสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์หก้ราบไหวข้อพรหลาย
จุด  ทัง้องคปู่์อนันตนาคราช องคปู่์ศรสีุทโธ แม่ย่าศรปีทุม และพระประธานองคใ์หญที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารไม ้จาก
ทางเดินมองเห็นพญาอนันตนาคราชสรุีง้โดดเด่นท่ามกลางน ้าและ
ตน้ค าชะโนด    

 จากน้ัน น าท่านเดนิทางเขา้สู่เทศกาลดอกไม ้
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่6.)   
 
บ่าย น าท่านเขา้ชมเทศกาลเบญมาศบายในม่านหมอก  ในปีนี้  

เบญจมาศบาน วงัน ้าเขียว ปรบัโฉมใหม่ ตอ้นรบัเดือนวา
เลนไทนปี์ 66 สวนดอกไมด้งั ฟลอร่าพารค์ ออกแบบจดั
แปลงปลูกวา๊วกว่าเดิม ปรบัเปลี ่ยนรูปแบบการจดังานใหม่ 
โดยเฉพาะแปลงปลูกดอกเบญจมาศ ที่ปรบัโฉมใหม่ทัง้หมด ให ้
ยิ่งใหญ่กว่าเดิม มีการปรบัแปลงปลูก และเมล็ดพนัธุเ์บญจมาศ 
ซึง่ใชต้น้พนัธุก์ว่า 1 แสนตน้ งานนี ้ใชพ้นัธุเ์บญจมาศ 20 สาย
พนัธุ ์อาทิ เดี ่ยวขาวหิมะ โมนาขาว ขาวไข่ดาว ขาวไสเ้ขียว
มาเล สไปเดอรข์าว สไปเดอร ์เหลืองมาเล และ ชมุพูหวาน เป็น
ตน้ โดยใชพ้ืน้ที ่จดังานประมาณ 8 ไร ่และจะมีดอกเทียนฝร ัง่ 
ปล ูกโดยรอบพื น้ที ่จ ดั ง านอย ่า งยิ ่ง ใหญ่ ภายในงานม ีการ
จ าหน่ายส ินค า้ทางการ เกษตร และของด ีว งัน ้ า เข ียว  จาก
เกษตรกรและชมุชน อีกดว้ย  บอกเลยว่า  ปีนี ้ใครพลาด  น่าเสยีดายจรงิๆๆ  นะ  หลงัจากไดอ้ิม่เอมกบัสวนดอกไมแ้ลว้  
น าท่านออกเดนิทางไปยงั พพิธิภณัฑอ์ยู่สุข 
พพิธิภณัฑอ์ยู่สุขสุวรรณ ์อยู่ห่างจากตวัเมืองปราจนีบุรปีระมาณ 6 กโิลเมตร พืน้ทีโ่ดยรอบของพิพธิภณัฑ ์โอบลอ้ม 
ไปดว้ยพรรณไม ้สวยงามนานาชนิด อกีทัง้ยงัมีสตัวส์วยงามต่างๆมากมาย เมือ่ไดก้า้วเขา้สู่ พิพิธภณัฑ ์แห่งนีท่้านจะได ้
พบกบั ตะเกยีงจ านวนมากมหาศาล ซึง่มีแขวนอยู่ทุกๆที ่ ตะเกยีงเจา้พายุ ตะเกยีงไขลาน รวมไว ้มากกว่า 10,000 ดวง   
ใครไม่เคยเห็นตะเกยีงสมยัเกา่รุน่คุณปู่คุณย่าท่าน เคยใชใ้หแ้สงสว่างในยามค ่าคนืจ านวน มาก ทีสุ่ดในประเทศไทย ตอ้ง
แวะมาชม “ พพิธิภณัฑอ์ยู่สุขสุวรรณ ์” โดยนายณรงค ์อยู่สุขสุวรรณเ์จา้ของ พิพิธภณัฑฯ์ ไดร้วบรวมไวเ้พือ่ใหช้น
รุน่หลงัไดศ้กึษาเกีย่วกบัวถิชีวีติของคนไทยสมยัเกา่ จากจุดเร ิม่ตน้รบัซือ้ของ เก่า ประเภทเหล็กเศษโลหะ ซึง่จะมีตะเกยีง
เจา้พายุติดมากบัพวกเศษโลหะดว้ย จนกระทั่งมีผูท้ี่สนใจมาสอบถาม และ เลือกซือ้ตะเกยีง เจา้พายุเก่า โดยใหร้าคา
ค่อนขา้งสูงผูส้รา้งจงึ เร ิม่เก็บสะสมเรือ่ยมาจนมเีป็นจ านวนมากและ ไดจ้ดัสรา้งรวบรวมจดัแสดงไวใ้น พพิธิภณัฑแ์ห่งนี ้ตวั
พพิธิภณัฑจ์ดัแบ่งพืน้ทีจ่ดัแสดงเครือ่งมอืเครือ่งใชโ้บราณอย่างชดัเจน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7.)  หลงัอาหารน าท่านเดนิทางกลบั   
20.00 เวลาโดยประมาณ น าท่านเดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มความประทบัใจอย่างอิม่เอม 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

อตัราค่าบรกิาร ท่านละ5,999 .- บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 1,500 บาท 

ราคาพเิศษ ไม่มรีาคาเด็ก  )เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบไม่คดิค่าบรกิาร (  

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
 รถโคช้ปรบัอากาศ 

 ทีพ่กั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้   )พกัหอ้งละ 2 ท่าน (  
 ค่าธรรมเนียม และคา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 อาหารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
ประกนัการเดนิทางท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

 มคัคุเทศกแ์ละสตา๊ฟ ดูแลการเดนิทาง ตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 
  ค่าอาหารเย็น 1 มือ้   
  ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ อาหารนอกเหนือรายการ 
  ค่าทปิมคัคุเทศก ์ /คนขบั เกบ็ ลูกคา้ทา่นละ200 บาทตอ่ทรปิ 

----------------------------------------------- 

 

 

 

 


