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KHAO YAI ADVENTURE 

 3วัน2คืน 
เล่นกิจกรรมADVENTURE 

 ชมไร่องุ่น  
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง     

วนัแรก กรุงเทพฯ-ชิมกาแฟในบรรยากาศสไตลยุ์โรป –เขาใหญ่ – กิจกรรมส่องสัตว ์
06.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ  แลว้ออกเดินทางสู่ปากช่อง โดยรถตูป้รับอากาศวีไอพีพกัผอ่นอิสระในระหวา่งการเดินทาง 

พรอ้มแจกอาหารว่างและเครื่องด่ืม (ม้ือที่1) 

12.00 น.  รับประทานอาหารท่ีครัวเขาใหญ่ 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ปาลิโอเขาใหญ่   ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ถ่ายรูปมุม 

สวย ๆมากมาย กบัร้านสไตลอิ์ตาลี หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั 
15.00 น. หลงัจากนั้นน าท่าน เขา้สู่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไปสัมผสัไอเยน็ สูดอากาศบริสุทธิชมความงามแห่ง เขำใหญ่ 

น าท่านชมจุดชมววิต่างๆ และแวะ ชม น ้าตกเหวสุวตั 
18.00 น. รับประทายอาหารเยน็ ณ รีสอร์ท  (ม้ือท่ี 2) 
20.00 น.-21.00 น. กิจกรรมส่องสัตว ์
24.00 น. น าท่านเขา้พกัที Blue sky villa resort khao yai หรือเทียบเท่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 

วันทีส่อง ไร่องุ่น - สนุกไปกบัการผจญภัยในกจิกรรม Adventure หลากรูปแบบ ณ ทองสมบูรณ์คลบั 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท(ม้ือท่ี 3) 
09.00 น. แวะชมไร่องุ่นฮอลเิดย์ปำร์ครีสอร์ทเขำใหญ่ เร่ิมโครงการไร่องุ่นเม่ือตน้ปี 2542 โดยเร่ิมปลูกตน้องุ่นรอบทะเลสาบ

ประมาณ 30 ไร่ และไดข้ยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึนเป็น 200 ไร่เศษ เป็นไร่องุ่นไร้เมล็ดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารบา้นไมช้ายน ้า (ม้ือท่ี 4) 
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13.00 น. น าท่านไปสู่ดินแดนแห่งการผจญภยั ดว้ยอุปกรณ์ และ กิจกรรมผจญภยัมากมายท่ีทองสมบูรณ์คลบั โดยแต่ละท่าน
จะไดต้ัว๋เล่นเคร่ือง โดยท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดด้งัน้ี ข่ึมา้(Hourse Ride), ภ่ายรูปสไตล์อินเด้ียน 
คาวบอย (Photo), ข่ีววัจกัรกล (Rodeo), ขบัรถเอทีว ี(ATV),  
ขบัรถโกคาส (Gocart), ขบัรถโกคาสเด็ก (Mini Gocart), ขบัรถ4ลอ้วิบาก (Cart-Cross), สกีบก (Luge), รอกลอยฟ้า 
(Flying Fox), ล่องแก่ง (Log Ride), เรือบัม๊เปอร์ (Bumper Boat), กระเชา้ลอยฟ้า (Sky Lift), รถบกัก้ี (Buggy Ride), 
สกีน ้ า (Dry Sleged), บอลยกัษ์ (Rolling Ball), ยิงปืนเป้าน่ิง (Shooting), ยิงปืนBB Gun ในสนามรบจ าลอง (BB 
Gun) โดยท่านสามารถเลือกเล่นอะไรก็ไดจ้ ำนวน 3 รำยกำร / ท่ำน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ รีสอร์ท พบกบัปาร์ต้ีคาราโอเกะแบบส่วนตวัจากทีมงานสร้างความสนุกสนานพร้อม
ของรางวลัมากมายจากทีมงาน  (ม้ือท่ี 5) 

23.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั   Blue sky villa resort khao yai หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที ่สาม แวะถ่ายรูปฟาร์มโชคชัย -“หลวงพ่อขาว”  เดินทางกลบั  โดยสวัสดิภาพ 

07.00น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (ม้ือท่ี 6) 
09.00น. น าท่านแวะถ่ายรูปท่ีฟาร์มโชคชยัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยัหลงัจากนั้น น าท่านสู่วดัเทพพิทกัษ์

ปุณณารามหรือวดัพระขาววดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเพราะเป็นท่ีประดิษฐาน“พระพุทธสกลสีมำมงคล”(ช่ือ
พระราชทาน)หรือท่ีชาวบา้นเรียกขานกนัวา่ “หลวงพ่อขำว” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” ตามรูปลกัษณ์และขนาดของ
พระพุทธรูปองคน้ี์ ท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในระยะหลายกิโลเมตร  

12.00น.  น าท่านรับประทานสเตก็ ท่ี ร้ำนพีใ่หญ่สเต็ก (ม้ือท่ี7 ) และแวะซ้ือของฝาก 
18.00น.  เดินทางถึงจุดมุ่งหมายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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อัตราน้ีรวม 
* ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 4  คนั    
* ค่ำทีพ่กั 2 คืน ณ (พกั 2 คนต่อห้อง) ห้องลลิลี+่ชงโค 
* ค่ำอำหำร 7 มื้อ 
*คาราโอเกะ+ซอฟดร้ิง 
* ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
* ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
* มคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
* ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกรายการ 
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
หมายเหตุ รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
กจิกรรม Adventure ต่ำงๆ ได้แก่ 
รถเอทวี ี  
ขบัรถ ATV มอเตอร์ไซด์ส่ีลอ้ (เกียร์อตัโนมติั) ลุยเส้นทางในสนามวิบาก ตามเส้นทางท่ีก าหนด ระยะทาง 1,400 เมตร เป็นกิจกรรม
ท่ีเหมาะกบัทุกคนในครอบครัว ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ พร้อมรถขนาดต่างๆ ใหเ้ลือกตามความเหมาะสม 
สนำมรบจ ำลอง BB Gun  
ลุยกนัแบบเกมคอมแบทสุดฮิต ท่ีรบกนัแบบเป็นทีม จ าลองการต่อสู้แบบทหาร คุณเตรียมตวัจดัทีมกนัไวแ้ลว้รึยงั 
ขึ่ม้ำ 
ข่ีมา้ มาลองเป็นคาวบอยกนัจริงๆ ดว้ยการข่ีมา้สไตลค์าวบอย 
ภ่ำยรูปสไตล์คำวบอย 
เก็กท่าภ่ายรูปกบัชุดท่ีจะห่านเลือกแต่งตวัสไตลอิ์นเด้ียน- คาวบอย 
ขี่ววัจักรกล 
ทดสอบความสามารถความเป็นคาวบอยในตวั โดยการข่ีววัจกัรกล ซ่ึงจะท าใหท้่านรู้วา่ววัพยศ เป็นอยา่งไร   
ล่องแก่ง 
ล่องแก่ง กิจกรรมทางน ้า นัง่ท่อนซุงไปตามสายน ้า พบกบัความต่ืนเตน้เร้าใจ ท่ามกลางทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
สกบีก (LUGE) 
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ภูมิปัญญาชาวบา้นน ามาประยุกต์เป็นรถท่ีไม่มีเคร่ืองยนต์ วิ่งโดยใช้แรงโน้มถ่วมของโลก ปล่อยให้รถวิ่งตามแนวลาดของภูเขา 
ระยะทาง 650 เมตร ควบคุมความเร็วโดยการใช้เบรคทั้งสองพร้อมกนั แล้วกลบัข้ึนมาบนเขาดว้ยกระเช้าไฟฟ้า เป็นเคร่ืองเล่นท่ี
สนุกสนาน ปลอดภยั และไร้มลพิษ 
กระเช้ำลอยฟ้ำ 
นัง่ชมบรรยากาศ ภูเขาทิวทศัน์บริเวณโดยรอบ 
รถบกัก้ี (Buggy Ride)  
รถ 2ท่ีนัง่ขบัไปกบัคนรู้ใจของท่าน 
บอลยกัษ์ (Rolling Ball) 
แทรกตวัเขา้ไปอยูใ่นลูกบอลยกัษ ์แลว้กล้ิงลงมาจากเนินท่ีสูง รับรองสนุกต่ืนเตน้ เร้าใจ 
สกนี ำ้ (Dry Sleged) 
นัง่ไปกบัเรือยางมหศัจรรย ์ไหลลงมาจากท่ีสูง (สูงมาก!! รับรองงานน้ีสนุกสุดๆจริงๆ) 
ยงิปืนเป้ำน่ิง (Shooting)  
ทดสอบความแม่นกบัเป้า อิเลคโทรนิค ไดค้ะแนนเกิน 500แตม้ รับรางวลัไปไดเ้ลย 
สนำมโกคำร์ท 
สนุกมนัส์ สุดขีดไปกบัรถโกคาร์ท ฝึกทกัษะการขบัรถยนต ์ในสนามเส้นทางเรียบ ภายในเวลาท่ีก าหนด ประมาณ 6-7 นาที 
สนำมโกคำร์ท Kid  
เหมาะส าหรับนอ้งๆ ตั้งแต่ 5 – 12 ขวบ ฝึกทกัษะการขบัรถบนถนนจ าลอง สนุกและปลอดภยั 
Bumper Boat 
สนุกสนานกบักิจกรรมในสระน ้า ไม่วา่มาคนเดียวหรือมาเป็นทีม ดว้ยเรือขบัชนกนัได ้พร้อมปืนฉีดน ้าในเรือ 
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