บ.โอเอเซีย เมเนจเม้นท์ จํากัด

แรลลี่การก ุศลอน ุรักษ์ชา้ งป่า คืนธรรมชาติเขาใหญ่
มนต์เสน่หแ์ ห่งข ุนเขา มรดกโลก
รายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยมอบให้ศนู ย์อน ุรักษ์ชา้ งไทย จ.ลําปาง
เพื่อช่วยเหลือช้างบาดเจ็บ และท ุพพลภาพ
ที่ศนู ย์บริบาลช้างบ้านปางหละ
พัก เบลล์วิลล่ารีสอร์ท เขาใหญ่ 1คืน จ. นครราชสีมา
17-18 ต ุลาคม 2558
วันที่ 17-18 ต ุลาคม 2558
07.00
08.00
09.00
11.30
12.30
13.30

16.00
18.00
22.00

พร้อมกันที่จดุ นัดหมาย ลงทะเบียนพร้อมรับเครื่องดื่มยามเช้า
ปล่อยรถคันแรก เพื่อมุ่งหน้าสู่ อ ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมรับเอกสาร
ร่วมทํากิจกรรมเพื่อหา RC เก็บคะแนนรายทาง ก่อนเข้าสูเ่ ขตอ ุทยานฯ
หา RC ตามใบงานที่ได้รบั ตามจุดต่าง ๆ
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ขึ้นอ ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ค้นหา RC ระหว่างทาง
ร่วมทํากิจกรรมตอบแทนสังคม คืนธรรมชาติให้กบั ป่ า ร่วมทํากิจกรรมโป่ งเทียม
และปล ูกต้นหว้า ต้นมะขามป้อม เป็นอาหารให้กบั ช้าง ในบริเวณเขตอ ุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ให้กบั สัตว์ป่า โดยมีจดุ กําหนดการ ที่จะให้ข ุดดิน นําเกลือสินเธาว์
ลงไปในหล ุม เพื่อเป็นอาหารของช้าง และมวลหมู่สตั ว์ป่าน้อยใหญ่ทงั้ หลาย
เข้าที่พกั เบลล์วิลล่า เขาใหญ่ รีสอร์ท ห้องพัก สวย สะอาด คม้ ุ ค่าแก่การพักผ่อน
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ แบบบ ุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ พร้อมเสริฟเครือ่ งดื่ม
และประกาศผลการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผช้ ู นะเลิศ
นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ ค่ะ

วันที่ 18 กันยายน 2558
07.00
08.00
09.00

20.00 น.

อร ุณสวัสดิ์ดว้ ยแสงแดดอ่อน ๆ ที่เขาใหญ่
เสริฟด้วยอาหารเช้าแบบบ ุฟเฟ่ต์อเมริกนั เบรคฟัสต์
อิสระให้ท่านได้เที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในเส้นทางรอบ ๆ เขาใหญ่
ดังสถานที่แนะนําด้านล่างนี้
- เดินเที่ยวตลาดนํ้าเขาใหญ่ มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชิม
และเลือกซื้อ หรือ
- เดินทางกราบหลวงพ่อโตที่สีค้ ิว กราบนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี
ที่โคราช ซึ่งองค์ของท่านใหญ่ที่ส ุดในโลก เป็นพระที่พทุ ธศาสนิกชนให้ความศรัทธา
นับถือบูชา โดยเฉพาะเกี่ยวกับคาถาชินบัญชร ซึ่งถือกันว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ตกทอด
มาจากลังกา เจ้าประค ุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีรโ์ บราณได้ดดั แปลงแก้ไขให้ได้เนื้อถ้อย
กระทงความสมบูรณ์ เป็นสิรมิ งคลแก่ผส้ ู วดภาวนา และอยากให้ท่านได้ลองของดี
อย่างหนึ่ง ที่วดั นี้ รับรองว่าลองแล้วจะติดใจ คือราดหน้า ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูที่
โรงทาน เขาว่ากันว่า ทานให้ได้9ชาม แล้วเดินวนรอบ ร ูปหล่อของสมเด็จ พระพุฒาจารย์
โตพรหมรังสี ให้ได้ 9 รอบ จะรวย 9 ล้าน
- ชมสถาบันวิจยั ไม้กลายเป็นหินฯ บ้านโกรกเดือนห้า ต.ส ุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 1 ใน 7 แห่งของโลก ร่องรอยของอดีตไม้กลายเป็นหิน
เป็นมรดกแสนลํ้าค่าที่สวยงามราวอัญมณี ควรค่าของการอนรุ กั ษ์ และท่านจะตื่นตา
ตื่นใจกับทรัพยากรที่ได้คน้ พบแต่ละชิ้นอาย ุกว่า 800,000 ปี และงานวิจยั นี้ยงั คงดําเนิน
ต่อไป รวมทัง้ เรือ่ งราวของซากดึกดําบรรพ์ หรือฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เช่น
ฟอสซิล ของช้างโบราณ ฟอสซิลไดโนเสาร์โคราช จําลองเหมือนจริงเคลือ่ นไหวได้
“ไดโนเสาร์กินเนื้ออัลโลเซอร์ ไดโนเสาร์กินพืชแม่ล ูกอีกวั โนดอนต์”
- แวะซื้อสินค้า แบรนด์ดงั ต่าง ๆ ที่ VILLAGE OUT LET เขาใหญ่
- เที่ยวไร่ขา้ วโพดส ุวรรณ
- เที่ยวไร่องุ่นส ุพัตรา ให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของไร่องุ่นจะเดินชม หรือขับรถ
ATV รอบไร่องุ่น (ตามอัธยาศัย) พร้อมทัง้ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่นสด
ถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ บ ุญก ุศลที่ได้ทําบ ุญกับช้างในครัง้ นี้ ขอให้ผลบ ุญก่อให้
กิจการของท่านใหญ่โต ก้าวหน้า เจริญรงุ่ เรือง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทัง้ มวล
โอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะ

ค่าสมัครแข่งขัน คันละ 7,000 บาท ห้องพัก 1 ห้อง ต่อ 2 ท่าน
ผูใ้ หญ่บ ุคคลที่ 3 พักห้องเดียวกันท่านละ 3,500 บาท (เด็ก 5-10ปี 2,000 บาท)

1. พักที่ เบลล์วิลล่ารีสอร์ท เขาใหญ่ 1 คืน
2. อาหารอร่อย 4 มื้อ
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
4. ค่าประกันอ ุบัติเหต ุระหว่างการเดินทางวงเงิน 100,000 บาท
วันเดินทาง
17-18 ต ุลาคม 2558
เวลานัดหมาย : 07.00 น.
วิธีการชําระเงิน : ท่านสามารถ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนศรีอย ุธยา
ชื่อบัญชี ค ุณรงุ่ อร ุณ วิรชั พันธ ุ์ (กรรมการผูจ้ ดั การ)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 714-2-14782-8

สร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นกับครอบครัว และเพื่อนสนิทที่คณ
ุ รัก
เที่ยวสนุก นอนสบาย อิ่มอร่อย เดินทางปลอดภัย ไป กับ โอเอเชียฯ
โดย บ.โอเอเซีย เมเนจเม้นท์ (02) 255-4917, (081) 375-0354
www.oasiatourthailand.com

Email:oasiatour@hotmail.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่ 12/01837

